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VOORWOORD 

 
Deze Aa-kroniek is geheel gewijd aan gebeurtenissen in Budel en Maarheeze tijdens 

de Tweede Wereldoorlog en wel om de volgende reden. 
De "Stichting Februari 1941" heeft onder het motto "adopteer een monument" een 

educatief project over democratie en vrijheid opgezet. Het succes hiervan heeft geleid 
tot het initiatief om de voorlichting voort te zetten voor leerlingen van 10 t/m 13 jaar. 
 

Daarvoor is aan alle Nederlandse gemeenten verzocht mee te werken aan de 
geschiedschrijving van het lokale/regionale gebeuren tijdens de oorlogsjaren 1940-

1945. Zowel de gemeente Budel als Maarheeze hebben de stichting naar onze 
heemkundekring verwezen. 
 

De redactie van de Aa-kroniek, uitgebreid met enkele personen uit onze kring, is 
hierna aan het werk gegaan. Elk lid van deze commissie heeft een of meerdere 

hoofdstukken geschreven, die elk een afgesloten geheel zijn geworden. 
De redactie heeft getracht een zo getrouw mogelijke weergave te geven van de 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen, maar heeft niet de 

pretentie een volledig en foutloos werk te hebben afgeleverd. In verschillende 
hoofdstukken zult u stukjes tegenkomen welke reeds eerder in een Aa-kroniek zijn 

verschenen. Om u in één boekje een zo volledig mogelijk beeld te geven, zijn die 
gegevens nu ook weer vermeld. 
 

Besloten werd om nog dit jaar tot een uitgave te komen, omdat het nu, in 1990, 50 
jaar geleden is dat de oorlog begon. Gekozen is voor september, de maand, waarin wij 

in onze regio de bevrijding vieren. 
 
Negatieve voorvallen met betrekking tot foutief gedrag van dorpsbewoners zijn 

achterwege gelaten, omdat zij kwetsend zouden kunnen zijn voor families die nu nog 
in onze gemeenschap leven. 

 
Het motto "adopteer een monument" van de "Stichting Februari 1941" heeft de 
redactie met deze uitgave geprobeerd te realiseren. Het is een monument speciaal 

voor hen die zich hebben ingezet voor onze vrijheid en democratie. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://heemkundekringcranendonck.nl/tijdschrift/
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DE VOORGESCHIEDENIS 

 
In het kort volgt een overzicht van de gebeurtenissen in de wereld, die hebben geleid 

tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. 
 

Op donderdag 29 oktober 1929 stortte de Effectenbeurs in New York ineen. 
Dit betekende het einde van een kortstondige economische bloei. Het gevolg was een 
crisis met werkloosheid. Om die te bestrijden organiseerde men van overheidswege de 

"Werkverschaffing". Die bestond bijvoorbeeld in Maarheeze uit het ontginnen en 
bebossen van Cranendonck, in Budel uit het bouwen van een brandwachttoren. Later 

werd er om aan de werkloze kostwinners en hun gezinnen nog enigszins een 
bestaansminimum te verschaffen "de steunverlening" in het leven geroepen. 
 

Naast ontevredenheid en de teleurstellingen groeide bij vele mensen de onzekerheid 
over de toekomst. In wanhoop en armoede zochten velen hun steun bij de radicale 

bewegingen die hen hoop op een betere toekomst beloofden. In 1936 waren er 
in Nederland 600.000 mensen werkloos. 
 

In deze crisissfeer richtte Anton Mussert in 1931 een nieuwe politieke partij op, de 
N.S.B., naar het voorbeeld van Mussolini en Hitler. Zij die ontevreden waren met de 

bestaande situatie en twijfelden aan de werking van de democratie in Nederland, 
sloten zich daar bij aan. 

 
 

 
Mussert dacht dat de ideeën van de Duitse dictator ook voor Nederland de oplossing 

boden ter bestrijding van de economische crisis. 
 
Duitsland na 1929 

 
Hitler heeft van de ontevredenheid en wanhoop van de Duitsers op sluwe wijze 

gebruik gemaakt. In januari 1933 kreeg hij zijn kans. Omdat zijn partij (de 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (1920), kortweg N.S.D.A.P.) in de 

Rijksdag de grootste partij was geworden en de andere partijen het onderling niet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cranendonck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_Mussert
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/hitler-en-de-nsdap
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eens konden worden, werd hij benoemd tot rijkskanselier. Onmiddellijk begon hij met 

de uitvoering van zijn programma zoals beschreven in zijn boek 'Mein Kampf'. Hierin 
werd de toekomst voor het Duitse volk op nationaal-socialistische basis geprogram- 

meerd: "Ein Volk, ein Reich, ein Führer!"  
 

Alle Duitssprekende Germanen in Europa moesten tot het Duitse Rijk gaan behoren. 
Om dit te bereiken werden eerst alle politieke partijen uitgeschakeld. Aan de Duitse 
democratie kwam een einde. Hitler werd de 'Führer" van het Duitse volk met 

dictatoriale macht op alle gebied. Zijn tegenstanders werden in concentratiekampen 
opgesloten, tot dwangarbeid veroordeeld, gemarteld en gedood. Eén bevolkingsgroep 

moest het speciaal ontgelden: de joden. 
 
Volgens de Nationaal-Socialisten (Nazi's) waren zij namelijk de oorzaak van alle 

ellende die er in de wereld bestond. In de jaren tussen 1933 en 1945 hebben de 
Duitsers zes van de negen miljoen Europese joden in de gaskamers van hun 

concentratiekampen vernietigd. 
 
Duitsland en Europa 

 
Op het terrein van de buitenlandse politiek was het programma van Hitler heel 

eenvoudig: Europa onderwerpen en daarna de wereldheerschappij veroveren. Elk 
middel dat hem hielp dit doel te bereiken was goed. 
In het begin stond centraal: de voor Duitsland vernederende vrede van Versailles 

(1919) ongedaan maken. Daarvoor trad Duitsland uit de Volkenbond, voerde de 
herbewapening in en bezette het gedemilitariseerde Rijnland. Engeland en Frankrijk, 

die op de naleving van Versailles moesten toezien, reageerden nauwelijks. Dit maakte 
Hitler overmoediger. In het voorjaar van 1938 bezette hij zijn geboorteland  
Oostenrijk (de "Anschluss"). Daarna werden de grensgebieden van Tsjecho-Slowakije, 

het Sudetenland, opgeëist en in maart 1939 heel Tsjecho-Slowakije. Engeland en 
Frankrijk hoopten door dit land aan Hitler op te offeren de vrede in Europa te 

bewaren. Voor deze dictator was dit alles nog maar het begin. Samen met Italië sloot 
hij een jaar later met Japan, dat Oost-Azië wilde overheersen, een verdrag tegen 
Rusland. Dat verhinderde Duitsland niet om in 1939 de bondgenoot van datzelfde 

Rusland te worden. Zij sloten een niet-aanvalsverdrag, waarbij Polen onder de twee 
verdragspartners verdeeld werd. 

 
Na deze voorbereidingen vielen de Duitse legers op 1 september 1939 Polen binnen. 

Frankrijk en Engeland steunden de Polen en verklaarden Duitsland de oorlog. Met 
deze gebeurtenis begon de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). 
 

Op vrijdag 10 mei 1940 overschreden de Duitse legers de Nederlandse grens, nadat 
Denemarken en Noorwegen al hadden gecapituleerd. 

 
E. Labohm - Heesterbeek 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/58/het-nationaal-socialistische-wereldbeeld
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DE MOBILISATIE; SEPTEMBER 1939 - APRIL 1940 

 
De voortgaande berichten over de agressieve buitenlandse politiek van Duitsland aan 

het einde van de jaren '30 werden in de rest van de wereld met spanning gevolgd. 
Vooral eind augustus 1939 steeg de onrust, toen bekend werd dat Hitler (Duitsland) 

en Stalin (Rusland) een niet-aanvals-verdrag hadden gesloten. Na de inlijving van 
Oostenrijk en Tsjechoslowakije (1938) leek nu Polen aan de beurt te zijn om door 
Duitsland aangevallen te worden. 

 
Het was tegen deze achtergrond dat de Nederlandse regering op 25 augustus 1939 

een voormobilisatie en reeds drie dagen later een algemene mobilisatie van leger en 
vloot afkondigde. Ook in de gemeenten Budel, Budel-Schoot en -Dorplein en 
Maarheeze (Maarheeze, Soerendonk, Sterksel en Gastel) moesten de lichtingen van 

1924 tot en met 1939 onder de wapenen. Het afscheid was niet altijd even 
gemakkelijk, maar men ging er van uit dat de mobilisatie niet lang zou duren en 

Nederland met een neutrale houding net als in de Eerste Wereldoorlog buiten schot 
zou blijven. Ook toen waren immers in Budel en Maarheeze en andere dorpen in de 
buurt van de grens met België talloze Nederlandse militairen ingekwartierd. 

De gevolgen van de grootscheepse mobilisatie van 1939 konden niemand ontgaan. 
Zonen en echtgenoten verlieten onze dorpen en gingen op weg naar hun plaats van 

bestemming. 
 
Het aantal gemobiliseerde militairen uit de Meierij, Kempenland en omgeving werd 

door de Eindhovensche en Meierijsche Courant (EMC) van 29 augustus 1939 geschat 
op 20.000 man. Op hun beurt werden vele militairen in Budel en Maarheeze ca. 

gestationeerd. Paarden en motorrijtuigen weden gevorderd van de burgerbevolking 
ten behoeve van het leger. De in beide plaatsen al langer bestaande luchtbescher- 
mingsdiensten werden geactiveerd en de voorlichting over de bescherming van de 

bevolking bij een eventuele oorlogssituatie ter hand genomen. 
 

In Budel werd door een commissie bestaande uit burgemeester J.J.W. van Hout 
(1895-1957), medicus W.J. Koens, bestuurslid van het Wit-Gele Kruis en een 
bestuurslid van de luchtbescherming op 2 oktober 1939 besloten een bloedtransfusie- 

commissie op te richten. Deze werd drie dagen later geïnstalleerd. 
 

Volgens opgaven, berustend in het archief van de gemeente Maarheeze, was in deze 
plaats in 1938 het zogenaamde luchtbeschermingsplan gereed. 

Burgemeester R.H. van Schaik (1906-1982) was ambtshalve hoofd en had de 
beschikking over 40 vrijwilligers en 3 radio's. Reeds vanaf 1935 zouden er oefeningen 
zijn gehouden. Het plan behelsde een volledige verduistering van alle huizen in de 

gemeente nadat het luchtalarm was gegeven, dit om een eventueel vijandelijk 
bombardement te voorkomen. 

 
Eén dag na de afkondiging van de algemene mobilisatie werden in Maarheeze ten 
behoeve van het Nederlandse leger in totaal 39 paarden gevorderd op een terrein aan 

de Kerkstraat. De gedupeerden ontvingen een som geld als schadeloosstelling, dat 
een totaalbedrag van ƒ 16.490,— vergde. 

 
 

https://www.ed.nl/service/geschiedenis
https://heemkundekringcranendonck.nl/2018/11/18/j-j-w-van-hout-burgemeester-van-budel-van-1927-1946/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_van_Schaik_(1939)
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Eén dag na de afkondiging van de algemene mobilisatie werden in Maarheeze ten 
behoeve van het Nederlandse leger in totaal 39 paarden gevorderd op een terrein aan 

de Kerkstraat. De gedupeerden ontvingen een som geld als schadeloosstelling, dat 
een totaalbedrag van ƒ 16.490,— vergde. 
 

Ook twee motorrijtuigen (van E.J. Winters en J. van Gansewinkel) kwamen in 
Maarheeze in aanmerking voor vordering. 

 
Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen en nadat twee dagen later Engeland 
en Frankrijk aan de agressor de oorlog verklaard hadden, was de "Europeesche 

oorlog" een feit. Nederland benadrukte opnieuw haar neutrale houding. 
 

Toch werd er vanaf toen met grotere snelheid gewerkt aan de verdedigingslinies in 
Nederland. In onze streek waren er twee: de 'grensverdediging' werd gevormd door 
de linie langs de rivier de Maas. Daarachter trachtte men de stelling vanaf de 

moerassen tussen Lozen (B.) en Budel-Dorplein via de Zuid-Willemsvaart naar de Peel 
en het riviertje de Raam dat bij Grave in de Maas uitmondt, te voltooien. Deze 

laatstgenoemde verdedigingslinie stond bekend onder de naam Peel-Raamstelling. 
Hierlangs stond om de ca. 300 meter een kazemat (bunker). Op verschillende 
plaatsen langs de stelling werden bovendien grote gebieden onder water gezet 

(inundaties). Het grote euvel van deze stelling was, dat deze niet aansloot op de 
Belgische verdedigingslinies, maar ophield in de natuurlijke barrière van de moerassen 

ten zuiden van Budel-Dorplein. Vanaf 16 september 1939 kregen de gemobiliseerde 
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militairen periodiek verlof, waardoor men om de twee weken naar huis mocht. 

Over het aantal in Budel en Maarheeze aanwezige Nederlandse militairen bestaat geen 
zekerheid. In Budel ca., dat het dichtst bij de verdedigingslinie lag, waren volgens de 

EMC op 26 september 1939 meer dan 1000 man gelegerd. Evenals te Budel-Dorplein 
zou het aantal toen nog worden opgevoerd. Voor Maarheeze ca. zijn er geen precieze 

cijfers bekend.  
 
Volgens Annie van Gils-Winters (1922) uit Maarheeze kwamen er tijdens de 

mobilisatieperiode zeven officieren in het hotel van haar ouders, "Noord-Brabant", 
eten. Haar vader kreeg hiervoor ƒ 2,00 per dag, per man als vergoeding. De 'gewone' 

soldaten hadden volgens haar een gaarkeuken in een schuur achter hun hotel (nu bar 
"Chic"): "De officieren, 'De Staf' genoemd, behoorden tot een soort elitekorps. Het 
ging om de heren Dijxhoorn, zoon van de toenmalige minister van defensie; Van 

Schalk, zoon van de toenmalige minister van justitie en verwant met onze 
burgemeester Van Schaik; ritmeester Van Voort van Zijpe; luitenant Vlielander, 

rentmeester van Tiengemeten; Van Borsten Buisman; luitenant van Tienhoven en 
tenslotte Van Beusekom uit Haarlem. Het waren allen beroeps. Vier van de 
zeven waren ook bij ons ingekwartierd, de drie overigen bij burgemeester Van Schaik, 

gemeentesecretaris Van Gastel en bij E.J. Winters ('de brouwer'). Verder had ieder 
van hen een eigen paard en een zogenaamde 'oppasser'."  

 
Tijdens hun verblijf in Maarheeze is Z.K.H. Prins Bernhard incognito in Maarheeze 
geweest om in de heide achter het huidige Greunvengat één of meer personen uit 

deze groep te bevorderen. Haar man Piet van Gils (1912) die daarbij één van de 
slechts ca. 10 aanwezigen was, noemt dit gebied nog steeds "'t Prinseheike", maar 

deze naam is echter nooit officieel ingevoerd. 
 
Mevrouw van Gils: "Bij ons in de zaak werden ook protestantse en katholieke 

kerkdiensten gehouden en men kon er biechten". De zeven officieren zouden volgens 
haar kort vóór het uitbreken van de oorlog naar Nijnsel zijn vertrokken. 

De inkwartiering van Nederlandse soldaten was echter vooral in de gemeente Budel, 
waar het aantal veel groter was, duidelijk merkbaar. Hier waren de soldaten in 
september 1939 onder andere gelegerd in de R.K. meisjesschool en in de school te 

Budel-Schoot. Volgens de EMC van 14 september 1939 werd in de R.K. jongensschool 
de daaropvolgende maandag weer les gegeven. Er was hier een rouleersysteem: 

jongens en meisjes hadden om de beurt vrij. Later die maand werd de Nederlands 
Hervormde kerk ingericht tot militair tehuis. Hier kon men de diensten van de veld- 

prediker bijwonen en de vrije tijd doorbrengen. 2 Oktober 1939 meldde de EMC dat er 
te Budel plannen waren om het parochiehuis te ontruimen en in te richten als kantine 
en ontspanningsgelegenheid voor de soldaten. 

 
Op allerlei manieren trachtte men verveling bij de militairen te voorkomen. 

De Zuidoostbrabantse bevolking werd via genoemde krant op 9 oktober 1939 
opgeroepen om spellen en boeken af te staan voor de soldaten. Zeker tweemaal 
voetbalde BSV Budel tegen een militair elftal (uitslagen: 3-0 en 1-3). De in Budel 

gelegerde militairen konden gratis les krijgen in koken, boekhouden enzovoorts. 
Het Budelse verenigingsleven kwam als gevolg van het militair gebruik van de diverse 

ruimten (parochiehuis, KVJ-huis, Wit-Gele Kruisgebouw etc.) danig in het gedrang.  
Daarnaast vonden er geregeld ongelukken plaats met militaire voertuigen en waren er 
ook vechtpartijen. Bij de Budelse kazerne van de Koninklijke marechaussee werd in 

oktober 1939 een uit vier vertrekken bestaande houten noodgevangenis geplaatst 
voor militaire gevangenen. 

Net als in verschillende andere gemeenten in acht provincies werd ook in Budel begin 
november 1939 de zogenaamde "staat van beleg" afgekondigd, wat inhield dat de 

https://www.maarheeze.nu/index.php/contactdr/item/186-hotel-restaurant-noord-brabant-kerkstraat-1-maarheeze-in-1958
https://www.hsvtipke.nl/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vertrek-duitse-militairen-klap-voor-budel~bb6592e0/
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militairen het hoogste gezag hier in handen kregen. Voor speciale maatregelen moest 

het gemeentebestuur zich nu richten tot de militaire autoriteiten in Budel. 
Niet alleen de legering van militairen was voor de bevolking een in het oog springend 

gevolg van de oorlogsdreiging. Als gevolg van het gebrek aan steenkolen en ertsen 
werden op de zinkfabriek in Budel-Dorplein meerdere ovens stilgelegd.  

 
Op 2 september 1939 waren 80 ovenmannen en 60 arbeiders in de droogbouw elders 
reeds ontslagen. Twaalf dagen later waren er op "de zink" reeds 200 man ontslagen. 

De bedrijfsslapte hield aan. Op 22 september meldde men andermaal het ontslag van 
100 man. Sommigen van hen kregen een tijdelijk baantje in de zogenaamde 

'werkverschaffing'. In oktober 1939 waren 100 man via deze regeling bezig met de 
bestrating van de Heikant en in Budel-Schoot. Ook was er in Budel een jeugdwerk- 
kamp onder leiding van de Budelse kapelaan Renders ("El Grigio"), dat onder andere 

een rijwielpad aanlegde. 
 

Als gevolg van de werkloosheid en de vele prijsstijgingen nam in onze grensdorpen 
het smokkelen steeds grotere vormen aan. Vooral werd veel boter en suiker vanuit 
Hamont (B.) gesmokkeld. Op 3 november 1939 waarschuwde de EMC dat men moest 

oppassen want het smokkelen werd steeds gevaarlijker: "De Belgische commiezen zijn 
thans zeer streng". Een zekere B. uit Budel moest 160 kg. suiker (!) achterlaten. De 

distributie van levensmiddelen was reeds de dag na de algemene mobilisatie  
ingegaan. De suikerdistributie begon midden oktober 1939. Voorlopig mocht men één 
pond per persoon per veertien dagen, oftewel driekwart van het normale verbruik 

hebben. Budel en Maarheeze werden ingedeeld bij de distributiekring Valkenswaard. 
Na verloop van tijd kwamen steeds meer producten onder de distributie, bijvoorbeeld 

kunstmeststoffen, petroleum etcetera. Aan huismoeders en winkeliers werd 
voorlichting verschaft over de distributie. In oktober-november 1939 werd de 
zogenaamde 'Eerste Distributie Stamkaart' uitgereikt, waarop iedereen de verstrekte 

bonkaarten moest laten noteren.  
 

https://www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/kerkelijk-godsdienstig-leven/archivalia_van_0/archivalia/renders_g_j_d/
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Ook het gebruik van auto's (behoudens artsen enzovoort) werd ingeperkt. 
Ondanks alle maatregelen in verband met de mobilisatie ging echter ook het 'gewone' 

leven nog door. 
Door veel te bidden en ter bedevaart te gaan, onder andere naar O.L.V. in 't Zand te 

Roermond, hoopte de bevolking voor een oorlog gespaard te blijven. Op 6 september 
1939 kwamen in de gemeenten Budel en Maarheeze de gemeenteraden bijeen.  
In Budel werden J.M. Lamers en J.M. Vonken tot wethouders gekozen, in Maarheeze 

werden dat A. Liplijn en G. Beenders. Eind oktober 1939 werd in Budel onder leiding 
van burgemeester Van Hout een comité samengesteld om te komen tot de oprichting 

van een monument voor dokter Anton Mathijsen, uitvinder van het gipsverband. De 
daadwerkelijke verwezenlijking hiervan zou echter pas na de Tweede Wereldoorlog 

gebeuren. 
 
Begin april waren de Duitsers Denemarken en Noorwegen binnengevallen. 

De situatie werd steeds dreigender. De maatregelen ter beveiliging van de bevolking 
in de direct langs de Peel-Raamstelling gelegen plaatsen, zoals Weert en Nederweert, 

werden voortgezet. De bevolking van laatst genoemde plaats zou bij een eventuele 
oorlog hoofdzakelijk naar Someren moeten worden geëvacueerd. 
Een deel van de bewoners van Weert zou naar Budel moeten vertrekken. 

Op 18 april1940 ontving men te Budel een lijst van personen die hier ondergebracht 
moesten worden. Op 28 april 1940 werd Budel officieel als vluchtoord aangewezen. De 

maximale bergingsmogelijkheid van geëvacueerden werd een dag later bepaald op 
898 personen. 
Onder andere in november 1939 en januari 1940 werden de verloven van de 

militairen ingetrokken, hetgeen enige onrust teweeg bracht. Beide keren bleek de 
staat van alarm echter 'loos' te zijn. Helaas was dat laatste niet het geval in mei 

1940…          
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DE DUITSE INVAL: MEI 1940 

 
Op 7 mei 1940 werden alle verloven van de militairen opnieuw ingetrokken. 

In Maarheeze gingen de gemeentesecretaris F.J.C. van Gastel en Piet van Gils (1912) 
dit aan de in hun woonplaats met verlof zijnde militairen melden middels brieven.  

In de late avond van 9 mei 1940 kwam de secretaris opnieuw bij Piet van Gils: "Hij 
was lijkbleek en bibberde helemaal. Van Gastel had net van Defensie in Den Haag het 
verzoek gekregen om de Rijksweg Eindhoven-Weert ter hoogte van Maarheeze te 

versperren. Men was bang dat de recent aangelegde rijksweg, bestaande uit twee 
banen van grote betonplaten, door de vijand als landingsbaan voor vliegtuigen 

gebruikt zou worden." Meteen gingen Van Gastel en Van Gils aan de slag om bij 
boeren karren, landbouwmachines enzovoort te halen om op de rijbanen te plaatsen. 
 

 
 

Rijksweg Maarheeze met links Noord-Brabant (1941). 

 
 

Ondanks het late tijdstip was na circa drie uur werken de rijksweg tussen "De Barrier 
(richting Weert) en "'t Haasje" (richting Leende) volledig versperd. Piet van Gils is nog 
altijd verbaasd over de spontane hulp van de talloze Maarheezenaren, waardoor het 

karwei die nacht zo snel geklaard was. 
 

Andere versperringen bestonden uit door het leger aangelegde landmijnen die over de 
rijksweg lagen, en de zogenaamde 'verhakkingen', zoals de twee met springstof 

omgeven beuken nabij hoeve "De Bult". In geval van nood werden de bomen 
opgeblazen om de provinciale weg tussen Maarheeze en Soerendonk te versperren. 
Duitse tanks reden daar later overigens gewoon omheen, over de sloot en door de 

weilanden. 
 

Men was in de vroege morgen van 10 mei 1940 nog niet lang terug van de grote 
rijkswegversperring, of de eerste Duitse vliegtuigen vlogen al over onze streek: het 
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was oorlog! Een enkel Maarheezenaar maar ook diverse soldaten dachten de Duitse 

kisten met gewone geweren uit de lucht te kunnen schieten. 
De Duitse aanval op het zuidelijk deel van de Peel-Raamstelling, het zogenaamde "Vak 

Weert" begon definitief in de morgen van 11 mei 1940. Drie Nederlandse 
infanteriebataljons verdedigden de stelling vanaf de noordzijde van de Zuid-

Willemsvaart. Zij hadden de taak de Duitse opmars onder meer door het opblazen van 
bruggen te vertragen. Men maakte zich echter zorgen over de opening ten zuidwesten 
van Budel-Dorplein, waar de stelling weliswaar eindigde in een moerassig gebied, 

maar niet aansloot op de Belgische linies. En die vrees was niet ten onrechte, zoals al 
snel bleek. Duitse verkenningstroepen hadden ontdekt dat de Zuid-Willemsvaart en de 

brug bij Lozen (B.) niet verdedigd waren en zij bezetten en beveiligden deze 
doorgang. Een dag eerder hadden de Nederlanders hierover nog contact gehad met 
de Belgen, maar toen was het reeds te laat: aan beide zijden waren er geen troepen 

beschikbaar om de opening nog dicht te krijgen. Hier zou men kunnen spreken van 
"een brug te veel". 

 
De Duitse verkenningsafdeling, versterkt met nog een afdeling, kreeg de opdracht om 
naar het noorden te gaan en de Nederlandse stellingen in de rug aan te vallen. Terwijl 

de Nederlandse verdediging die aan de Zuid-Willemsvaart weerstand bood, het 
invallen van de duisternis afwachtte om zich gedeeltelijk terug te trekken werden zij 

verrast door de komst van de Duitsers vanuit de achter hen liggend richting Budel-
Dorplein. Een deel van de verwarde Nederlandse eenheden had nog kans gezien zich 
terug te trekken en verzamelde zich langs de rijksweg Eindhoven-Weert, ter hoogte 

van de spoorwegovergang bij de Maarheezer Hutten (nabij het huidige wegrestaurant 
"De Wildenberg"). Nadat er omstreeks 17.15 uur een bericht van de burgemeester 

van Maarheeze kwam, dat er Engelse (!) pantserwagens in zijn gemeente waren 
aangekomen, werden bij de spoorwegovergang afweergeschut en kanonnen 
opgesteld. Ongeveer een uur later naderde over de rijksweg uit de richting Maarheeze 

inderdaad een kolonne van twaalf pantserwagens en motoren. De door de mededeling 
van burgemeester Van Schaik gezaaide twijfel over de nationaliteit werd snel 

opgeheven, toen op de Nederlanders werd geschoten. De Nederlanders schoten 
minstens drie Duitse pantserwagens in brand, waarna de Duitsers snel terugtrokken. 
Om een eventuele vijandelijke aanval vanuit het westen te voorkomen, was het aan 

die zijde van de stelling bij de spoorwegovergang in brand gestoken. Een eerste 
poging van de Nederlandse soldaten om nu naar het door de Duitsers bezette 

Maarheeze op te rukken, werd door de Duitsers verijdeld. De diverse Nederlandse 
onderdelen raakten door die tegenaanval goed uit elkaar. Een overgebleven deel 

dat zich later alsnog in noordelijke richting begaf, vond Maarheeze door de Duitsers 
verlaten. Onze strijders kregen weer hoop, maar rond middernacht werden in Leende 
de laatste Nederlanders uit het Vak Weert definitief verslagen. Slechts één van de drie 

Nederlandse bataljons dat -bij Nederweert-was achtergebleven viel niet in Duitse 
handen maar gaf zich op 12 mei over. Een aantal op die eerste Pinksterdag uit 

Someren terugtrekkende Nederlandse militairen werd tijdens een kort gevecht nabij 
de Vlaamseweg in Sterksel door de Duitsers gedood. Twee dagen later werden zij in 
de bekende bocht in die weg tijdelijk begraven. De plaats stond sinds die tijd bekend 

als "de drie kruisen". Later zijn de drie soldaten herbegraven. In de loop van 1990 zal 
bij "de drie kruisen" een tekst worden aangebracht ter herinnering aan deze 

gesneuvelden, sergeant F.A. Broos en de soldaten A.N. Kanters en A.H.A. Aarts. 
 
De versperring van de rijksweg bij Maarheeze had in zoverre succes, dat er in ieder 

geval geen Duitse vliegtuigen landden, als dat al ooit de bedoeling zou zijn geweest. 
De versperring bezorgde echter ook het normale wegverkeer de nodige problemen. 

Zoals bijvoorbeeld Jef van de Laar uit Budel, die op 11 mei 1940 met een overvolle 
taxi (in totaal acht personen!) vanuit Den Bosch onderweg naar Budel was. Eén van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peel-Raamstelling
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de inzittenden was Charles Brandts (1922) uit Budel-Schoot, die zich in Den Bosch op 

de kweekschool voorbereidde op zijn nabije onderwijzersexamen toen de oorlog 
uitbrak. In een prachtig opstel beschreef hij rond juli 1940 de periode van september 

1939 tot en met mei 1940. We krijgen hierdoor een prachtig eigentijds beeld over hoe 
een gewone Budelse jongen die eerste oorlogsdagen beleeft. Op die elfde mei zat 

Brandts dus in een benarde positie in genoemde taxi. Hij schreef: "In Maarheeze had 
men allerhande materiaal, maar vooral karren, dwars op den weg staan. Daar 
moesten we tussendoor laveren. Tussen Maarheeze en Soerendonk reden ons enkele 

jongemannen van Hamont voorbij, gepakt en gezakt. Daarna al meer. Die waren 
schijnbaar op de vlucht. Even stopte de chauffeur, om te vragen, wat er aan de hand 

was. 
De "Prusen" waren dichtbij. Fullspeed bereikten we Budel, dat in rep en roer stond 
door de komst van de Weertse evacuees. Boerenkarren volgeladen met allerhand 

huisraad, kruiwagens en fietsen met kleren en dekens, vaders en moeders met 
schreiende kinderen op den arm. Ziedaar het eerste schrikwekkende toneel, dat ik te 

zien kreeg." 
Het navrante was, dat de geëvacueerden uit Nederweert in Someren en de 
Weertenaren in Budel vaak nog meer gevaar liepen dan in hun eigen woonplaats.  

Eén van de vele in Budel geëvacueerden was Louis Lemmen (1930) uit Weert-Laar.  
Hij beschrijft de gebeurtenissen op 10 mei als volgt: 

 
"De evacuatie voor ons burgers was al vroeg uitgestippeld. De kinderen kregen een 
identiteitsplaatje om de hals. Het zal omstreeks 10.30 uur geweest zijn toen de 

uittocht begon, hoofdzakelijk grote gezinnen, maar ook oude mensen en anderen die 
niet konden lopen. Een oude man zat op een draagrek van een transportfiets, om zijn 

middel met doeken aan de fiets gebonden. De weg liep van de Rietstraat naar 
Hushoven en vandaar uit binnendoor naar Budel. Ons gezin, bestaande uit tien 
personen streek daar neer Het moet een hele belasting voor de bewoners zijn 

geweest. Dat alles werd echter gewillig aanvaard, waaraan wij als "vluchtelingen" met 
dankbaarheid terugdenken. Later zou blijken, dat zich in Budel, als ook op de 

vluchtroute meer oorlogstaferelen afspeelden dan in de verlaten buurt van Weert." 
 
Van het binnentrekken van de Duitsers in Budel op 11 mei 1940 herinnert hij zich: 

"..... later zagen we vanaf ons verblijf Duitse soldaten met 't geweer in de aanslag de 
windmolen veroveren. Ook passeerde hier een lange kolonne Duitse voertuigen, die 

via België (Hamont ?) Budel waren binnengedrongen. Om de bevolking goed te 
luimen, strooide de bemanning snoep. Als moreel verzet verboden de ouderen hun 

kinderen om het snoep op te rapen." 
 
Keren wij nog eens terug naar het opstel van Schotenaar Charles Brandts, die in de 

namiddag van diezelfde elfde mei zijn familie in het klooster te Hamont (B.) wilde 
bezoeken: "Maar in het dorp aangekomen, zag ik de mensen gepakt en gezakt voor 

hun huizen staan, gereed om te vluchten. 
 
De vijand was al in Loozen. De onrust was op hun gezichten te lezen. De Belgen 

herinnerden zich de Duitse gewelddaden uit den vorigen oorlog. Ik besloot maar 
onmiddellijk rechtsomkeer te maken. Thuis gekomen ontmoette ik vader aan de poort, 

geheel overstuur. 
Hij had de Duitsers al zien trekken over de "Zwarte Weg" naar Dorplein. Ze vielen de 
Weerter stellingen in den rug aan. Vele jongemannen gingen op de vlucht, want de 

moffen zetten hen voorop, aldus het hardnekkige gerucht. 
Maar ook verder Noordwaarts stieten deze op Duitse colonnes en te Leende b.v. werd 

Seghers uit Dorplein doodgeschoten. 
Ik was thuisgebleven, gereed om op bed te gaan liggen, als er gevaar dreigde.  
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Ondertussen werd het angstig wachten gevuld met gebed, nu en dan onderbroken 
door het binnenstormen van op de vlucht geslagen vaderlanders. Eindelijk hoorden 

we dat de eerste Duitse troepen doorgetrokken waren, zonder wreedheden gepleegd 
te hebben. We herademden enigszins niet wetend wat ons nog te wachten stond." 
Op 12 mei 1940 was het eerste Pinksterdag. De Duitse inval verhinderde het 

gebruikelijke ter kerke gaan niet; waarschijnlijk was het die dag begrijpelijkerwijs 
zelfs drukker dan anders. Brandts schreef:  

 
"De volgende morgen vroeg hoorden we muziek. Bij onzen buurman stond een grote 
vrachtauto, vol Duitsers. We durfden amper te gaan kijken. Aan de kerk stonden 

soldaten, toen we naar de Mis gingen. De zon straalde op dezen eersten Pinksterdag 
onder Duitse bezetting. De winkels werden bestormd. 

Fietsen, levensmiddelen, alles was van hun gading. Paarden werden opgeëist.  
De boeren ontvingen vorderingsbewijzen, waarop in Duitse letters te lezen stond: 
"Goed voor een emmer water". Toen volgde een stroom van Duitse gevechts-, 

transport- en Rode Kruis-wagens met duizenden soldaten. We keken met verbaasde 
ogen toe." 

 
Onder die ogen waren er talloze van in Budel ondergebrachte Weertenaren. Volgens 
gegevens in het archief van de gemeente hebben die dagen naar schatting zo'n 2800 

tot 2900 geëvacueerden in Budel verbleven, waaronder een vijftig- tot zestigtal zieken 
en ouden van dagen. Veel personen keerden op maandag 13 mei, tweede Pinksterdag 

weer naar Weert terug, de laatsten zouden op 14 mei zijn vertrokken. Weertenaar 
Lemmen verhaalt: "We moesten tot na de feestdagen, dat waren ongeveer 4 dagen, 
op dit adres blijven. De ouderen reden heen en weer naar Weert, om de meest 
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benodigde spullen op de halen. Langs de wegen zagen ze gesneuvelde soldaten liggen 

en een grote hoeveelheid lichte wapens. Thuisgekomen was de temperatuur letterlijk 
en figuurlijk gedaald. In tegenstelling tot 10 mei was het koud geworden en onze 

oude buurt was stil en triest. Slechts een Duitse soldaat kwam om water vragen" 
 

De versperring op de rijksweg bij Maarheeze was op 13 mei opgeruimd. Sommige 
materialen hadden beschadigingen opgelopen die vergoed moesten worden. 
Na het Duitse bombardement op Rotterdam (14 mei 1940) en de dreiging dat er nog 

meer Nederlandse steden zouden volgen, kondigde de opperbevelhebber van het 
Nederlandse leger, generaal H.G. Winkelman op 15 mei 1940 de algehele capitulatie 

af. Enkel in Zeeland, dat Franse troepen nog hadden kunnen bereiken, werd nog 
weerstand aan de Duitse vijand geboden. Ondanks de Duitse bezetting vinden we in 
de, na een week verschijningsverbod weer verschenen, Eindhovensche en Meierijsche 

Couranten berichten waaruit blijkt, dat het gewone leven ondanks alles toch ook 
weer voortging voor sommigen. Budel overlegde met Weert over de aanleg van een 

verkeersweg, de grenscontrole werd weer hervat, de N.V. Tricotagefabriek begon weer, 
evenals een moedercursus. De zinkfabriek in Budel-Dorplein werd echter stilgelegd. Er 
werkten eind mei 1940 nog maar 30 man. 330 Personen werden naar de 

werkverschaffing gestuurd. De meeste Nederlandse soldaten uit Budel en Maarheeze 
keerden naar huis terug. Over sommige bleef men in het ongewisse, evenals over de 

manschappen van de Budelse brigade van de Marechaussee. Enkelen van hen doken 
later op in Engeland. In juni 1940 ontving de gemeente Budel een bedankbrief 
namens de Weerter evacuees. Louis Lemmen keerde samen met drie andere 

toenmalige lotgenoten precies vijftig jaar na de evacuatie terug naar Budel om 
herinneringen op te halen en zijn dankbaarheid nogmaals te tonen. En ook met 

Charles Brandts liep alles destijds goed af, zoals moge blijken uit onderstaand bericht 
uit de EMC van 21 juni 1940. 
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ASPECTEN VAN ONDERDRUKKING EN TERREUR 

 
Inleiding 

 
Met de Duitse inval van 10 mei 1940 breekt voor het Nederlandse volk een periode 

aan waarin het door de dan nog overmachtige vijand in bedwang gehouden, 
vernederd en geknecht wordt. Onrecht en willekeur is hetgeen de bevolking zich moet 
laten welgevallen. Erger nog, tegen de door de Duitsers gepleegde, georganiseerd 

geweldpleging, waarbij niemand van zijn leven zeker is, valt weinig uit te richten. 
De geleidelijk aan ontstane illegale groepen die de bezetter niet alleen passief maar 

ook actief de voet dwars zetten, zijn niet bij machte het onheil te keren en vallen vaak 
zelf ten offer aan de Duitse terreur. 
In dit hoofdstuk komen slechts een aantal aspecten van de onderdrukking en terreur 

aan de orde. Wat landelijk is gebeurd, is niet steeds in Budel en Maarheeze aan de 
orde geweest, hoewel ook hier de Duitse verordeningen bij de gemeentebesturen 

binnen kwamen en uitgevoerd dienden te worden. 
In dit hoofdstuk is uitgegaan van het "Verordeningen Blad voor het Bezette 
Nederlandsche Gebied", dat gedurende de gehele bezettingstijd de "leidraad" is 

geweest voor de bezettende macht. In de periode 5 juni 1940 tot aan de bevrijding 
van Z.O. Brabant zijn 799 decreten, verordeningen en bekendmakingen via dit 

medium gepubliceerd en dat volgens een systeem waarbij keer op keer de 
(figuurlijke) duimschroeven steeds verder werden aangedraaid. Dit laatste behoorde 
tot de Duitse psychologie, die tijdelijk het beoogde effect sorteerde onder grote delen 

van de bevolking. Helaas, want (mede) daardoor zag de bezetter kans zijn ideologie in 
praktijk te brengen, hetgeen betekende dat vele tienduizenden landgenoten -

waaronder vrijwel alle Joden- het einde van de oorlog niet meer hebben beleefd. 
 
Uitermate triest is het geweest dat ook Nederlanders aan deze terreur hebben 

meegewerkt. Reeds voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden 
ontevreden landgenoten lid van de Nationaal-Socialistische Beweging -kortweg de 

N.S.B, genoemd- of van Zwart Front. Van deze organisaties verwachtten zij de redding 
uit het economische dal, waarin ook ons land verkeerde. Het was een relatief kleine 
groep en daarvan werden velen onder de bezetting de ogen gelukkig geopend. Voor 

zover dit niet het geval was vervielen de aanhangers van kwaad tot erger en leende 
een deel van hen zich tot de meest onterende handlangersdiensten ten behoeve van 

de vijand. Verraad jegens de eigen landgenoten en moord behoorden eveneens 
daartoe. 

 
Naast deze groep waren er anderen die uit waren op eigen gewin en hun 
medemensen waar mogelijk trachtten uit te buiten. De zwarte handel tierde welig, zij 

het in het verborgene. Openlijker gingen de collaborateurs te werk, zich niet 
bekommerend om het leed dat door hun toedoen aan velen werd berokkend. Voor 

zover zij zich niet direct schuldig hebben gemaakt aan onderdrukking en zelfs terreur, 
zijn zij wel instrumenten geweest die de overweldiger gretig heeft benut. 
Tezamen hebben deze groepen vele "zwarte bladzijden" in de Nederlandse historie 

geschreven. Nog altijd mogen en moeten wij met afschuw aan hen en hun daden 
denken. 
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Hoewel de tijd alle wonden heelt, vergeten wat de bezetter, wat land- en mensen- 
verraders, uitbuiters en collaborateurs ons land en volk hebben aangedaan, kunnen en 

mogen wij niet. 
De term "het aandraaien van de duimschroeven" geeft aan dat de door de bezetter 
uitgevaardigde maatregelen langzaam maar zeker naar een climax voerden, die 

duidelijk uit de gepubliceerde verordeningen valt af te lezen. 
Om enigermate een beeld te kunnen schetsen worden de opeenvolgende publicaties 

niet alleen in volgorde van tijd vermeld, doch tevens per onderwerp bij elkaar 
geplaatst. 
 

Het Duitse beleid en de lokale situatie 
 

De eerste verboden en dreigementen 
 
Op 2 augustus 1940 verschijnt in de Eindhovensche en Meierijsche Courant het 

bericht dat de viering van Oranjedagen ten strengste is verboden. Ook het dragen van 
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vlaggen, van oranje, van bloemen en strikken zal niet worden toegestaan. Vergeet-

mij-nietjes en witte anjers moeten uit de verkoop worden genomen. Het zijn immers 
symbolen van vrijheid en trouw aan het vorstenhuis. Dit maakt duidelijk dat het 

Nederlandse volk -ondanks de Duitse militaire successen- nog trouw is aan en gelooft 
in alles wat Nederlands is en niet bereid de maatregelen van de bezetter maar 

stilzwijgend te "slikken". 
 
Het lijkt er zelfs op dat bevolking zich niet al te veel van de verboden aantrekt, want 

op 19 augustus d.a.v. volgt een nieuwe publicatie waarin generaal Christiansen (de 
Duitse militaire bevelhebber) in dezelfde krant een scherpe waarschuwing laat horen 

tegen mogelijke sabotagedaden. Wat daaronder verstaan wordt, wordt pas in de 
komende jaren goed duidelijk. De Duitser beschouwt alles wat afwijkt van zijn 
bevelen, als zodanig en stelt daarop de strengste straffen. Het begint op deze 19e 

augustus met de dreiging gijzelaars gevangen te zullen nemen. 
 

Vrijheid van berichtgeving en meningsuiting 
 
Met ingang van 14 juni wordt de verordening tot het heffen van rechten op het 

hebben van radio-antennes ook in onze beide gemeenten ingetrokken. 
Het blijkt een voorspel te zijn, want 24.06.'40 verordening nr. 25. Deze verordening 

bepaalt dat er zonder toestemming van de weermacht niet meer mag worden 
gefotografeerd, geen draadloze berichten mogen worden verstuurd of ontvangen met 
uitzondering van radio-ontvangst. Het houden van duiven wordt aan beperkingen 

onderworpen. Overtreding wordt volgens Duits recht bestraft en dus aan onze eigen 
wetten onttrokken, maximaal kan dit tuchthuis- of doodstraf betekenen. Een van onze 

belangrijkste grondrechten wordt hier voor de eerste keer (en verder vijf jaar lang!) 
met voeten getreden. 
 

6-7-'40/35. Er mag nog alleen naar radiozenders, gevestigd binnen het "Groot-
Duitsche Rijk", worden geluisterd. Straf: verbeurdverklaring apparatuur, ten hoogste 

tien jaar gevangenisstraf en/of een boete van onbeperkte hoogte. 
 
27.12.'40/232. Even na Kerstmis worden de radiozenders eigendom van de P.T.T. 

Nieuwe mogen niet in werking worden gebracht. Het bezit en gebruik van toestellen 
wordt aan een vergunning gebonden. 

 
15.2.'41/26. Radio's welke "misbruikt" worden voor het beluisteren van niet 

toegestane zenders worden verbeurd verklaard. 
 
13.03.'41/49. Er wordt een Rijksradio-omroep ingesteld. De bestaande omroep- 

organisaties worden ontbonden. Hun eigendommen gaan over op het rijk. 
 

04.08.'42/86. Alle postduiven moeten krachtens deze verordening worden afgemaakt. 
Het is een poging om berichtenverkeer met de geallieerden te verhinderen, dan wel 
het uitwisselen van contacten tussen illegale groeperingen onmogelijk te maken. 

 
15.03.'43/48. Toch leveren al deze voorschriften, dreigementen enz. niet het door de 

bezetter gewenste resultaat. Er wordt alom naar Radio Oranje en de Engelse zender 
geluisterd en dat is een "gevaar" voor de openbare orde. Met beroep op artikel 64 van 
de "Verordening Openbare Orde 1943/1", wordt bepaald dat met onmiddellijke ingang 

alle radio-ontvangtoestellen zijn verbeurd verklaard. Alle radio's moeten worden 
ingeleverd en voorlopig door de gemeente worden opgeslagen. 
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Het duurt echter nog even voor de maatregel geheel is uitgevoerd, want op 25 
oktober worden (nog) 16 toestellen bij de gemeente Budel ingeleverd. Toch was 

daarmede het laatste toestel in Budel niet verdwenen. Wachtmeester Verdegaal van 
de Marechaussee moet -omdat hij nog altijd een ontvanger in zijn bezit heeft- in 
augustus 1944 voor het "Kriegsgericht" verschijnen, hetgeen hij overigens niet doet. 

Ook in Maarheeze heeft niet iedereen de bevelen opgevolgd. Nog steeds wordt er naar 
Radio Oranje geluisterd, al is het maar om aan de weet te komen of de op weg 

geholpen vliegtuigbemanningen veilig in Engeland zijn aangekomen. Zo reageren 
Bulanders en Maarheezenaren op onderdrukking en terreur. 
 

"Budel, den 30 April 1941". Met deze datum bovenaan het blad, schrijft de 
opperwachtmeester brigade commandant van de IVe divisie Marechaussee, J. 

Mengerink aan enkele hooggeplaatste politiefunctionarissen met betrekking tot een 
geval van mishandeling te Gastel. Aanleiding daartoe is het spelen en zingen van het 

"Wilhelmus" en "Ik hou van Holland" in een openbare gelegenheid tegenover de 
Corneliskapel. Om dit te bestraffen worden de muzikanten en zangers door een 
groepje in uniform geklede W.A.-mannen (leden van de Weerafdeling van de N.S.B.) 

en enkele Duitse militairen geslagen en getrapt. 
Zijn ons volkslied en andere vaderlandse liederen een gevaar voor de openbare orde? 

Dat kan gewoon niet, maar de Nazi's zien het blijkbaar wel zo. Er is er niet één die 
hulp of bescherming biedt, iets waar zij altijd de mond vol van hebben. "Helpt U self, 
so helpt U God" is daarom het enige dat ons voor de toekomst nog rest. Het proces-

verbaal van de getuigen verhoren, vele kantjes lang, haalt in ieder geval niets uit. 
 

De Nederlandsche Arbeidsdienst(plicht) 
 
01.08.'40/71. Er wordt op grond van de verordening no 71 van 1 augustus 1940 een 

"Opbouwdienst" in het leven geroepen voor voormalige Nederlandse militairen, die 
niet aan het arbeidsproces deelnemen. Het heet een "eervolle dienst t.b.v. Volk en 

Vaderland" te zijn. 
Voorafgaande aan de volgende verordening, die -gezien de gegeven data- in principe 
al klaar moet hebben gelegen, wordt de gemeente Maarheeze gepolst over de 

mogelijkheid een contingent "arbeidsmannen" onder te brengen. Daarbij is het oog 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbaarheidsafdeling
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gevallen op een stukje grond aan het einde van de Nieuwedijk nabij de rijksweg naar 

Weert onder de gemeente Budel. De organisatoren lijken dus niet al te best op de 
hoogte van de plaatselijke situatie. Het plan is evenwel niet doorgegaan. 

 
26.05.'41/97. Niettemin wordt op 26 mei 1941 ter opvolging van de "Opbouwdienst" 

en ter vervanging van de dienstplicht, de Nederlandsche Arbeidsdienst N.A.D. in het 
leven geroepen. Volgens een rondschrijven is deze organisatie niet te beschouwen als 
een opvang voor werklozen, maar dient hij om de geest van saamhorigheid te 

versterken, tucht te leren aanvaarden enz. Kortom, een heropvoedings-instituut in 
Nationaal-Socialistische geest. Dat betekent ook dat Joden geen deel uit mogen 

maken van die N.A.D. De propagandamachine voor het nieuwe instituut werkt op volle 
toeren en zelfs in onze Brabantse dorpen kijkt "Koenraad" vanaf de affiches op ons 
neer. Al snel willen de Nationaal-Socialisten ook de Nederlandse meisjes in de geest 

van de "Nieuwe Orde" heropvoeden en wordt in 1942 een "Arbeidsdienst voor 
meisjes" in het leven geroepen. Gelukkig heeft Budel geen ruimte om ze onder te 

brengen, zodat aan het verzoek van de commandant om huizen beschikbaar te stellen 
niet kan worden voldaan. 
 

Wie in de tijd, als de Nederlandsche Arbeidsdienst eenmaal een feit is, van betrekking 
wil veranderen of een baan wil accepteren, moet aan kunnen tonen zijn 

"Arbeidsplicht" vervuld te hebben. Wie dat niet kan, kan het wel vergeten aan de slag 
te komen. Dan staan er slechts twee wegen open: of toch naar Duitsland gaan of 
onderduiken. Het eerste levert, naarmate de oorlog langer duurt, het risico op dat 

men niet levend terugkomt door de steeds heviger wordende geallieerde 
bombardementen op Duitsland; het tweede, wanneer men wordt gesnapt, levert dat 

gevangenschap, deportatie of zelfs concentratiekamp op. Een dergelijke "stok achter 
de deur" doet menigeen besluiten de N.A.D. dan toch maar te verkiezen. Maar niet 
iedereen schijnt er zo over te denken. 

 
In de periode 29 juni tot en met 7 september 1941 is er door de gemeente Maarheeze 

ƒ 81,65 aan kostwinnersvergoeding uitgekeerd. Maar dat was nog in de beginfase. 
Voor de lichtingen 1943/1944 staan daar in totaal 95 man ingeschreven. 53 Daarvan 
lijken te bestaan uit een extra contingent, waarvan er 24 "onder de schop" gekomen 

zijn. Eén man is afgekeurd en drie hebben uitstel gekregen. Waar de andere 23 van 
deze groep gebleven zijn vermelden de bronnen niet. Maar er zijn er bij die hun heil 

elders hebben gezocht. 
 

"Onderduiken" wordt dat genoemd. Van minstens twee is bekend dat zij een veilig 
plekje in de eigen gemeente hebben gevonden. Anderen, die niet zoveel moed 
bezitten, treden wel toe en profiteren van de "extra's", zoals financieel voordeel, 

verhoogde rantsoenen en dergelijke. 
Niet alleen dat betrokkenen zich onderwerpen aan de "verplichting", er zijn 

er zelfs die zich vrijwillig melden. Dergelijke lieden behoren voor een deel reeds langer 
tot de N.S.B. Met name deze figuren zijn gevoelig voor de indoctrinatie, die uit de 
"heropvoeding" voortvloeit, met als gevolg dat er vrijwilligers uit voortkomen -ook 

in onze regio- voor de Waffen S.S. Deze gang van zaken is, hoe triest ook, blijven 
voortbestaan tot aan de opheffing van de N.A.D. Formeel geldt daarvoor de datum 

van 12 september 1944. Dit besluit is echter uitgevaardigd door de Nederlandse 
regering in Londen en geplaatst in het aldaar uitgegeven nummer van het Staatsblad, 
No. E 95. De uitwerking daarvan valt hier niet te achterhalen. 
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Arbeidsinzet 

 
Sinds de crisisjaren kent ons land en dus ook onze omgeving, een groot aantal 

werklozen. Al zo'n decennium lang zijn er allerlei werkverschaftingsprojecten aan de 
gang om de ergste nood te kunnen lenigen. Waarbij wegenaanleg en 

ontginningswerken de hoogste prioriteit genieten. Ook in Budel en Maarheeze. In de 
laatste genoemde gemeente bestaat het zogenaamde "Cranendonck-project", dat 
geheel op ontginning en landbouw is geënt. In Budel is met name door jeugdige 

werklozen, de brandwachttoren gebouwd, die vele jaren dienst heeft gedaan in het 
algemeen belang. 

De Duitse oorlogvoering vergt naast grote aantallen soldaten echter ook een uiterste 
krachtsinspanning in de industriële sector en dat maakt het voor de Duitsers 
noodzakelijk buitenlandse arbeiders in te schakelen. Dat wil zeggen dat zij 

Nederlanders, aanvankelijk via de Arbeidsbureaus, later evenwel -veelal via razzia's- 
gedwongen, als "slaven" naar hun "Heimat" sturen. Op 23 augustus 1940, wij zijn nog 

geen drie maanden bezet, moeten de eerste werklozen uit ons land naar Duitsland. 
Wie niet gaat krijgt gewoon geen uitkering meer. Daar ligt de reden waarom 
Maarheeze via het Departement van Sociale Zaken een poging in het werk stelt om 

vijftig  Bulanders bij het "Cranendonck-project" te betrekken. 

 
Maar baten doet het niet al te veel. Ook niet in februari van het daarop volgende jaar. 
Bulanders en Maarheezenaren die op die wijze een bijdrage moeten leveren, behoren 
tot de eersten die de onderdrukking aan den lijve ondervinden. 

 
03.03.'41/42. Vrijwilligers blijken er niet in voldoende mate te zijn, ook niet voor 

werkzaamheden voor de vijand in eigen land. Het (opgelegde) beleid van de 
Arbeidsbureaus aan weigeraars geen uitkering te verstrekken, levert evenmin het 
gewenste resultaat en dat leidt tot de verordening: "betreffende de verplichting tot 

het verrichten van diensten en de beperking ten aanzien van het veranderen van 
betrekking". 

 
Eind 1942 blijft het evenwel niet bij werkelozen. Ook ambtenaren in vaste en tijdelijk 
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dienst zullen worden "uitgezonden" om "herendiensten" te gaan leveren. De 

burgemeesters moeten daarvoor lijsten samenstellen van alle personeel in dienst de 
gemeenten en enige tijd later in principe 10% van hun mensen "vrijmaken". Budel 

laat weten dat er geen man te missen valt. Maarheeze heeft er twee in dienst, die in 
aanmerking komen volgens de verstrekte richtlijnen, maar burgemeester Van Schaik 

probeert om vrijstelling te verkrijgen. Wanneer dat niet lukt wordt er op "hoog bevel" 
gewoon één ontslagen, waardoor hem weinig keus gelaten wordt. Maar deze reacties 
zijn de bezetter niet genoeg. Er wordt niet langer gevraagd, maar opgedragen om van 

het voltallige personeel de opgaven maar te verstrekken. En dat gebeurt in de tweede 
helft van 1942. 

In het volgende kalenderjaar wordt het werkelijk ernst. Arbeidskrachten worden nu 
eenvoudig aangewezen en gedwongen naar het oosten gestuurd. Maar zelfs dat heeft 
niet steeds het verlangde resultaat. De Marechaussee in Budel krijgt van (=via) 

burgemeester Van Hout opdracht om naar wegblijvers een onderzoek in te stellen. Het 
is eigenlijk verheugend dat de commandant J. Mengerink meerdere malen moet 

rapporteren dat de opgeroepenen inmiddels al lang naar hun bestemming vertrokken 
zijn, maar sindsdien niets meer van zich hebben laten horen. De bestemming is 
ongetwijfeld een andere geworden dan de bezetter heeft bedoeld of aan gewezen. 

 
Het gevolg is dat de bezetter overgaat tot "mensenroof" en mannen tussen 16 en 40 

jaar (soms zelfs ouderen) met geweld van de straten haalt. Weliswaar blijkt uit onze 
plaatselijke archieven niets van dergelijke door de Duitsers zelf uitgevoerde razzia's, 
via de politie (N.S.B.-hulppolitie en Landwacht daarmede onder verstaan) gaan vele 

Maarheezenaren en Bulanders in 1944 naar Zeeland om de "Westwall" te versterken. 
 

De metaalverordening en de klokkenvordering 
 
De Duitse oorlogsindustrie heeft bijzonder veel grondstoffen nodig, maar die worden 

alleen maar schaarser Zelfs het wegvoeren daarvan uit de bezette landen geeft op den 
duur niet voldoende respijt. Op 24 augustus 1940 wordt er al een algemene 

verordening op het vorderen van goederen van kracht, maar die is niet toereikend om 
de "grote slag" te slaan. De bezetter is vindingrijk en door het uitvaardigen van de 
zogenoemde "Metaal-verordening" van 23 juli 1942, "houdende een beschikkings- 

verbod, een verplichting tot aangifte, alsmede de bevoegdheid tot verbeurd- 
verklaring", kan hij beslag leggen op alle metalen die voor de industrie bruikbaar zijn. 

Het gaat hen daarbij om koper, lood, tin, nikkel of legeringen van deze metalen.  
Het doet er niet toe tot wat voor producten deze zijn verwerkt. Ook maakt het niet uit 

door wie, wat wordt gebruikt. Zo laat burgemeester Van Schaik vragen of de koperen 
koffie- en theekannen, in gebruik bij de epilepsie-patiënten van Providentia -die 
wegens de aanvallen waaraan zij lijden geen aardewerk kunnen hanteren- mogen 

worden uitgezonderd van de inlevering. Maar de bezetter reageert -voor zover 
bekend- daar niet op en dat betekent dus "verzoek afgewezen". 

 
Gemiddeld leveren 676 gezinshoofden uit de gemeente Maarheeze 0,1171 kg per 
hoofd aan metalen in. 

In Budel is 883 kg aan metalen ingeleverd, waarvoor een bedrag van ƒ 108.58 aan 
vergoeding is uitbetaald, uiteraard voor rekening van de Nederlandse staat. Die heeft 

immers, via een Duitse truc, de vordering "geëist". Dat de bezetter daar achter zit, is 
niet van belang. 
 

Helaas heeft de Nederlandse regering al voor de oorlog lijsten laten samenstellen van 
onze kerkklokken, om die in tijden van oorlog en oorlogsdreiging te kunnen opbergen 

en voor verlies te vrijwaren. Deze lijsten zijn voor de bezetter van veel waarde. Hij 
hoeft nu niet zelf op jacht te gaan, maar alleen een Nederlandse firma opdracht te 
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geven de klokken "weg te halen". En dat gebeurt dan ook. 

 
 

 
 

 
 
 

Dat niet alle klokken voorgoed verdwenen zijn, maar ten dele weer in het bezit van de 
eigenaars gesteld konden worden, heeft gegarandeerd in de handen van de 

Voorzienigheid en zeker niet aan de bezetter gelegen. 
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Het Duitse beleid ten aanzien van de Joden 

 
Het beleid van de Nazi's is erop gericht het "Jodendom" van de aardbodem weg te 

vagen. Dat, en hoe dit moet gebeuren is voor ons in bezet gebied nog een onbekende 
zaak. Na de bevrijding wordt eerst goed duidelijk wat er gebeurd is, zeker wanneer de 

door de geallieerden gemaakte films van de concentratiekampen worden vertoond. 
Dan pas weten wij wat de Duitse verordeningen werkelijk hebben behelsd. 
Hoewel ook in Budel en Maarheeze vele circulaires binnenstromen met betrekking tot 

de verwijdering van Joodse landgenoten uit de samenleving, sorteren die hier weinig 
effect. Eenvoudig omdat in onze gemeenten officieel geen of vrijwel geen Joden 

wonen. Uit Budel is de laatste al in het eerste kwart van de vorige eeuw vertrokken en 
in Maarheeze is er slechts één die zich na een oproep meldt 
 

 
 

De op het betreffende formulier vermelde potloodaantekening is te onduidelijk om na 
te kunnen gaan wie dat is geweest. Wat er van deze persoon geworden is, is niet 

bekend. In Budel kan met op 4 april 1941 met een gerust hart en waarheidsgetrouw 
een negatieve opgave inzenden wanneer naar de houders van een met een "J" 
gewaarmerkt persoonsbewijs wordt geïnformeerd. 

Maar vooraf heeft iedere ambtenaar wel een verklaring m.b.t. het "Jood-zijn" moeten 
inleveren, de zgn. Ariërverklaring. De deportatie die nadien op gang komt (1943), 

onttrekt zich daardoor volledig aan de waarnemingen van de bevolking. 
 
In dit stukje lokale geschiedschrijving zou daarom deze paragraaf achterwege kunnen 

blijven, ware het niet dat ook deze medaille een keerzijde heeft. In Maarheeze 
verbleven nl. wel degelijk Joden, minstens tien. Niet formeel en evenmin officieel 

waren deze dorpsgenoten in de gemeente ondergedoken. Het gezin Farkas, bestaande 
uit man, vrouw en twee kinderen, verbleef aanvankelijk bij dokter Raeven en later op 
het Laar. Op de "Ontginning" en elders in de gemeente verbleven ook een aantal 

personen bij de families Schmitz, Bloem, Timmermans en Van Maaren. 
Behalve van een Joodse moeder Anna en haar zoon Gerard, zijn geen andere namen 
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bekend geworden. Het grootste deel van deze mensen heeft de oorlog overleefd. Toch 

zijn enkelen van hen in handen van de Duitsers gevallen en voor zover bekend, 
nimmer teruggekomen. 

Het is de verzetsgroep "Vrijbuiters" die zowel voor de onderduikadressen, het 
levensonderhoud en alle andere zaken die nodig zijn, zorgt. 

 
Registratieplicht en persoonsbewijs 
 

Naar voorbeeld van de ons omringende landen (Duitsland, België) wordt ook in 
Nederland een algemene identificatieplicht ingevoerd. Voorlopig blijft deze beperkt van 

opzet krachtens het besluit van de Secretarissen-Generaal van Binnenlandse Zaken en 
Justitie van september 1940, doch dit zal snel worden gewijzigd door de invoering van 
het Persoons Bewijs, bij afkorting P.B. benoemd, ledere Nederlander van 15 jaar en 

ouder is verplicht dit P.B., dat behalve zijn persoonlijke gegevens ook de afdruk van 
zijn rechtenwijsvinger bevat, altijd bij zich te dragen. Het is een uitermate 

doeltreffend document dat niet of nauwelijks te vervalsen is en door de vinger- 
afdruk achterop de foto slechts door één persoon gebruikt kan worden. 
 

Nergens ter wereld, zelfs niet "Das Reich", heeft men zulke goede papieren. 
 

In combinatie met het al eerder opgeëiste recht tot inzage van de bevolkings- 
administratie, beschikt de vijand over een uitermate bruikbaar controle-apparaat om 
mensen te selecteren, aan te houden en daarmee naar eigen goeddunken te kunnen 

handelen. Het wordt een gevaarlijk wapen tegen de Joden, de illegaliteit en tegen 
allen die het niet met de bezetter of diens methoden eens zijn. 

 
Vanaf medio januari 1941 is er in de regio van allerhande met betrekking tot dit 
identiteitsbewijs te doen. Er worden vergaderingen belegd om de invoering van het 

P.B. mogelijk te maken. Er worden ambtenaren benoemd ter uit voering van de taken 
met betrekking tot dit document. Het zijn er alleen al in Budel minimaal zeven 

geweest gedurende de tijd dat het "rechtsgeldig" is geweest. 
De meeste Bulanders bezitten al een portret, zodat het voor rijksrekening beschikbaar 
stellen daarvan niet nodig is. De foto's kosten op dat moment nog geen volle vijf cent 

per stuk. Toch wordt de gemeente op de vingers getikt omdat zij teveel gratis P.B.'s 
uitreikt, dan wel tegen het gereduceerde tarief van ƒ 0,50 per stuk ter beschikking 

stelt. Op 7 juni is de eerste uitgifte voltooid en zijn 3565 Bulanders in het bezit van 
een P.B. Op 30 juni 1942 is het totaal aan zegels dat voor de P.B.'s in Budel wordt 

gebruikt, nog eens met 2236 stuks toegenomen. 
 
Toch is Den Haag over de gang van zaken in Budel niet tevreden. Uit de 

correspondentie met de Rijksinspectie Bevolkingsboekhouding blijkt dat er nogal wat 
aan de administratie mankeert. Daarnaast is ook het personeel volgens dezelfde 

instantie niet voor zijn taak berekend. Burgemeester Van Hout laat duidelijk uitkomen 
achter zijn mensen te staan en zelf van goede wil te zijn, maar in de praktijk lijkt hij 
heimelijk te lachen. Een en ander zal aan zijn vertrek niet vreemd zijn geweest. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsbewijs
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Vrijheid (?) van bestuur 

 
In zijn decreet van 18 mei 1940, heeft Hitler de regeringsbevoegdheid aan zich 

getrokken. Dat geeft hem -in zijn ogen- ook het recht andere en afwijkende richtlijnen 
uit te vaardigen dan die, welke tot dusverre hebben gegolden. En zo verschijnt op 14 

september 1940 Verordening no 137. Het benoemen en ontslaan van alle 
overheidsdienaren is daarmede in zijn handen geraakt. Zo vordert hij een nieuwe eed: 
"Ik zweer, dat ik het in het bezette Nederlandsche Gebied geldende recht, getrouw zal 

naleven." De koningin verdwijnt uit de formulering, met daarvoor in de plaats de 
willekeur. 

 
De gevolgen laten niet lang op zich wachten, want behalve dat ambtenaren 
persoonlijk worden aangesproken, ook onze bestuurscolleges ondervinden er de 

gevolgen van. Dat er al iets broeit wordt duidelijk wanneer blijkt dat de kieslijst voor 
verkiezing van de raad van Maarheeze, op 22 februari vastgesteld, nooit wordt 

gebruikt. Augustus 1941 wordt namelijk het nieuwe bestuursrecht van kracht, 
vastgelegd in Verordening no 152, reden waarom de oude situatie eerst wordt 
opgeheven. Raad en B & W worden bij verordening nr. 36 van 1941 per 3 maart 

buiten werking gesteld. Zolang de wethouders nog bij elkaar komen, zo blijkt uit de 
notulen, is dat niet meer als college van B & W. De burgemeester vervult de taken van 

de vroegere raad en van het college (art. 3), terwijl hij twee nieuwe assessoren 
(wethouders) benoemt om hem in zijn werk ter zijde te staan. Het oude college van 
Budel vergadert op 27 augustus voor de laatste maal. De nieuwe ploeg wordt per 

8 september d.a.v. benoemd en treedt op 30 september aan. Hij bestaat uit Lamers 
en Vonken. Wat in de registers van notulen van de sinds dat tijdstip gehouden 

vergaderingen opvalt, is dat het verslagen zijn en geen notulen. 
Besluiten zoals er vroeger zijn genomen, komen niet meer voor. Nergens uit de 
verslaglegging blijkt hoe de verhouding onderling is (geweest). Maar de handen van 

Van Hout zullen ongetwijfeld tot op zekere hoogte gebonden zijn geweest. Hij moet 
persoonlijk de verantwoording dragen. Doch ook dat is slechts een tijdelijke zaak. 

Op 22 juni 1943 treedt burgemeester Van Hout terug uit zijn ambt of juister: hij wordt 
er "eervol" uitgesmeten. 
 

Enkele maanden later, om precies te zijn op 11 november moet hij de ambtswoning. 
Dr. Mathijsenstraat 26 met onmiddellijke ingang ontruimen. In de "vacature" wordt 

tijdelijk voorzien door de burgemeester van Leende als "waarnemend" te benoemen, 
tot op 26 november A . Bouwman -na een stoomcursus te hebben gevolgd- als N.S.B, 

burgemeester op gaat treden. 
Een van zijn eerste daden is de Burg. van Houtstraat, als in strijd met de "goede 
orde", om te dopen in Emmastraat en ten dele in Kuiperstraat. 

 
Ingaande 1 januari van het daarop volgende jaar wordt hij tevens 2e ambtenaar van 

de burgerlijke stand (B.S.). Met ingang van 22 augustus d.a.v. haalt hij een zekere 
B.G. Kruysen binnen als tijdelijk secretaris, die eveneens ambtenaar B.S. wordt per 
gelijke datum. 

Wat Van Hout geweigerd heeft, doet Bouwman wel. Hij neemt voor rekening van de 
gemeente op 5 juni 1944 een abonnement op "Opvoeding in Volkschen Geest", orgaan 

van het "Opvoedersgilde". 
 
Hoewel in de officiële bronnen daarvan geen gewag wordt gemaakt, schijnt deze 

Bouwman de gewoonte te hebben in W.A.-uniform op te treden en zich persoonlijk 
met huiszoekingen bezig te houden. Niet vreemd derhalve dat hij onder de burgerij 

alles behalve geliefd is. Het is dan ook geen wonder dat hij op "Dolle Dinsdag" ijlings 
vertrekt. 

https://www.verzetsmuseum.org/jongeren/d_day/d_day-dolle_dinsdag
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Direct na de bevrijding komt burgemeester Van Hout terug en neemt het gezag weer 

in handen. Burgemeester Van Schaik is in die jaren eveneens een recalcitrante figuur. 
Bestuurlijk heeft hij hetzelfde als zijn collega te verduren en wordt hij geconfronteerd 
met de eisen van de kringleider van de N.S.B. 

Van Schaik weigert hem een wapenvergunning voor privé-gebruik, traineert het 
oprichten van aanplakborden voor Duitse propaganda en laat het oude raadhuis (sinds 

december 1940 niet meer in gebruik) liever verkrotten dan het aan de "partij" in ge- 
bruik af te staan. 
 

Propaganda van Nationaal-Socialistische zijde 
 

Een goed gebruik is steeds geweest dat niet iedereen maar in een uniform rond kon 
lopen. Dat recht was voorbehouden aan uitoefenaren van het openbaar gezag 
gedurende de tijd dat zij officieel dienst deden. Verder aan bepaalde werknemers in 

dienst van staats- en nutsbedrijven. Het uitgangspunt daarbij was dat iedereen kon 
zien met wie hij te maken had. 

 
Dat gold evengoed de agent van politie als de gasman. Ook het verenigingsleven 
kende regels ten aanzien van uniformering, zij het dat verkenners, leden van 

sportverenigingen enz. hun uniform uitsluitend in vrije tijd droegen en er zeker niet 
mee in de schoolbanken zaten. Organisaties die verboden waren -doorgaans op 

politieke gronden- kregen een uniform-verbod opgelegd. Maar dat was in de tijd dat 
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wij nog baas in eigen huis waren. 

Nu, onder de bezettende macht, verandert er het een en ander. Het uniform verbod 
blijft weliswaar van toepassing, maar het zijn anderen dan voorheen voor wie het 

geldt. Sterker nog, sinds de circulaire van augustus 1941 van het Departement van 
"Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming" van kracht is geworden, moeten de 

hoofden van de scholen tolereren dat Duitse uniformen, die van de Hitlerjugend, van 
de N.S.B, en Jeugdstorm, ook op school gedragen worden. Het is een duidelijke vorm 
van propaganda -zo niet van provocatie- om te laten zien wie het nu voor het zeggen 

heeft. Maar daarbij blijft het niet. 
 

 

 
 
Er is een nieuw instituut bijgekomen, nl. het "Opvoedersgilde" waar alle leerkrachten 
verplicht lid van moeten worden. De gemeenten worden verzocht als contribuant te 

gaan optreden, maar Budel weigert dit op grond van het feit dat de begroting al is 
ingediend en dus niet meer aangepast kan worden. 

Dat heeft op de werkzaamheden van dit instituut echter geen invloed, zoals 
wij al in de maand daarop te zien krijgen. 
Met ingang van 20 februari 1942 moeten de scholen verplicht aanplak-biljetten 

ophangen als propaganda voor de Waffen S.S., de Nationale Jeugdstorm en dergelijke 
organisaties. Daaraan is het aanplakken op gemeentelijke borden aan de openbare 

weg al voorafgegaan. 
De keerzijde van deze pro-propaganda is de anti-propaganda, die zich uit in een 
verbod namen van levende leden van het Oranjehuis te gebruiken voor 

straatnaamgeving, scholen enzovoorts. 
Dit verbod wordt op 4 februari 1942 door de dan zittende assessoren, braaf 

opgevolgd, zodat het Beatrixplantsoen in Budel wordt herdoopt in Dr. Mathijsen-
plantsoen. Een andere uiting van anti-propaganda kan men zien  
in het al langer geldende verbod, de meidagen van 1940 in het openbaar te 

herdenken. Het gedenken van onze gevallenen mag slechts in de grootste 
stilte en verborgenheid geschieden. Het valt daarom niet tegen dat -ondanks een 

verzoek daartoe- er in de tweede helft van 1942 geen N.S.B.- en zelfs geen Oranje-
Blanche-Bleu-vlaggen voor rekening van de gemeente mogen worden aangeschaft. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Jeugdstorm
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Deze laatste kleurcombinatie is de "Nederlandsche" vlag volgens de opvatting 

van de Nationaal-Socialistische Beweging. 
Waar men in Budel, noch in Maarheeze iets aan kan doen is dat de Engelse taal in 

advertenties al per 16 januari 1942 wordt verboden. Dit bericht is ontleend aan het 
Dagblad voor Zuid Oost Brabant van die datum. 

 
Overigens gaat er in diezelfde tijd vrijwel geen dag voorbij of onze nieuwsvoorziening 
brengt een wervingsaffiche voor het "Legioen Nederland van de Waffen S.S.". 

Behalve voor een enkeling -zoals in het voorgaande al is vermeld- haalt deze 
propaganda in geen van beide gemeenten veel uit. Het tegendeel lijkt eerder waar te 

zijn. Immers het aantal onderduikers bedraagt alleen al in de gemeente Maarheeze 
meer dan vijftig personen. 
 

Het "recht" van de waanzin 
 

20.03.'41/55. Seyss-lnquart, zich beroepende op artikel 5 van het decreet van zijn 
Führer, verordonneert dat hij, indien hij het in het belang van de openbare orde en de 
veiligheid van het openbare leven nodig acht, met onmiddellijke ingang het civiele 

standrecht kan afkondigen. 
 

09.01.'43/1 Maar dat is nog niets in vergelijking met het politiestandrecht, waarbij 
zonder behoorlijke procesvoering of een daarvoor doorgaande schertsvertoning, 
iedereen ter plekke kan worden neergeschoten. 

 
Verordening no. 1 van 9 januari 1943 laat duidelijk uitkomen dat het de bezetter niet 

is gelukt het Nederlandse volk te "Germaniseren" naar zijn eigen model, een model 
dat bol staat van waanzin, al is het maar vanwege de rassenideologie die er door 
wordt verkondigd. 

Een waanzin die alleen in Nederland al 100.000 Joodse slachtoffers eist, om van de 
rest nog maar niet te spreken. Ons Nederlandse recht bestaat al lang niet meer en 

wat daarvoor in de plaats getreden is wordt door deze misdadige verordening nog 
eens extra onderstreept. Het ene artikel na het andere spuit de doodstraf rond of voor 
minder ernstige zaken levenslange tuchthuisstraf. 

 
Het enige wat de Duitser nog kan opbrengen is het verbieden van: sabotage, het in 

gevaar brengen van de openbare rust, het verrichten van handelingen tegen de 
bezettende macht, het luisteren naar Engelse en andere niet "goedgekeurde" radio-

uitzendingen, politiek werkzaam te zijn enz., enz. 
Geen onderwerp of er wordt een tintje aan gegeven waardoor het "Deutsch Feindlich" 
kan worden uitgelegd. En dat laatste is hetgeen hij dan ook doet. 

De "berechting" van al deze misdaden wordt in handen gelegd van het Duitse 
Gerechtshof, optredende als bijzondere rechtbank, een zogenoemd "Sondergericht". 

Wanneer "De Seys" of "Zes en een kwart" zoals hij in de wandeling door ons spottend 
wordt genoemd, de situatie ernstig genoeg acht, dan wordt de normale gang van 
zaken opgeheven en het politie-standrecht in werking gebracht. Artikel 62, lid 3 van 

de hier bedoelde verordening bepaalt dat wie zich niet onthoudt van beroering, welke 
de openbare orde en veiligheid zou kunnen verstoren en zich niet houdt aan de 

orders ter voorkoming daarvan, standrechtelijk wordt veroordeeld. 
 
Maar dan, op 29 april 1943 verschijnt er een proclamatie van Christiansen, waarin 

heel het Nederlandse leger wordt bevolen opnieuw in krijgsgevangenschap terug te 
keren. De bezetter rekent hier buiten de waard, want "dat pikken de Hollanders niet". 

Er breekt een stakingsgolf los, die vrijwel het hele land overspoelt. Begonnen in 
Twente, is het de daarop volgende dag ook in het zuiden "raak", ook in Budel en 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Seyss-Inquart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Christiansen
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omgeving. De "Zink" staakt, kleinere confectiebedrijven staken, de melkophaaldienst 

verloopt niet zonder problemen. Een reactie van de bezetter kan niet uitblijven. De 
gemeentebesturen moeten opgaven verstrekken van de stakers, de kopstukken 

moeten worden gearresteerd. Niet zozeer de leiders van de stakingen zelf, maar de 
bestuursleden van de zuivelcoöperatie, van de voormalige werkliedenverenigingen, 

van de Jonge Boerenstand en dergelijke. 
 
Op die wijze hopen de Duitsers het heft weer in handen te krijgen. Doch  

Burgemeester Van Hout geeft telegrafisch door dat degenen die gearresteerd moeten 
worden, niet te bereiken zijn, dan wel niet aan de staking hebben deelgenomen. Het 

personeel van de zuivelfabriek heeft niet gestaakt maar wel een aantal melkrijders, 
die op grond daarvan in hechtenis worden genomen, doch kort nadien weer op vrije 
voeten worden gesteld.  

 
Toch wordt de voorzitter van de zuivelfabriek "St. Antonius" aangehouden. 

De plaatsvervangend voorzitter woont echter in Maarheeze, zodat Budel 
daar niet bevoegd is om te arresteren. Al met al duurt de hele actie tot 15 
mei 's middags 6 uur. Het politiestandrecht wordt op dat tijdstip opgeheven. 

Niet dankzij de staking, maar door interne verschillen in de aanpak door de 
Duitse leiding (Seyss-lnquart contra Christiansen), zijn slechts 11.000 van 

de 300.000 man in krijgsgevangenschap teruggekeerd. Maar het lijkt dat de 
golf van verweer toch enige invloed op het verloop heeft gehad. 
 

 

http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Co%C3%B6peratieve_Stoomzuivelfabriek_Sint_Antonius,_Maarheezerweg_38,_Budel
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De Oranje-zon breekt door 

 
Na D-Day (6 juni 1944), waarmede de invasie is ingeluid, gaat het in hoog tempo met 

de Duitsers bergafwaarts. De geallieerden rukken gestaag op en de operatie "Market 
Garden" brengt voor onze omgeving het einde van de bezetting in zicht. Op "Dolle 

Dinsdag" 5 september raakt alles wat met de vijand heeft geheuld volslagen in 
paniek. Bouwman neemt overhaast de benen en met hem vele anderen. Anderhalve 
week later zijn Budel en Maarheeze bevrijd. 

 
De maanden oktober en november kenmerken zich door buitengewone activiteiten. 

Geallieerde militairen worden gehuisvest, de Binnenlandse Strijdkrachten (B.S.) en de 
Blauwe Jagers worden als eerste na-oorlogse Nederlandse militairen ingezet voor 
bewaking van vitale ondernemingen en andere objecten. Wat aan landverraders en 

collaborateurs te achterhalen valt, wordt gearresteerd. De zuivering neemt een 
aanvang. 

Geleidelijk aan herneemt het leven zijn gewone loop, maar dan in een gebied waar 
recht en vrijheid weer normale zaken zijn. 
 

Nabeschouwing 
 

Wanneer wij nu de blik nog eens omwenden dan kunnen de gebeurtenissen uit de 
Tweede Wereldoorlog beknopt als volgt worden samengevat. Terreur en onderdrukking 
heeft in onze omgeving evenzeer een rol gespeeld als elders in ons land en elders in 

Europa, ja zelfs in de gehele wereld. 
Vergelijken wij echter de wandaden zoals die hier hebben plaats gehad met elders dan 

komen wij tot de conclusie dat onderdrukking en terreur elders veel ernstiger vormen 
heeft aangenomen dan hier. 
 

Veel uitingen van deze terreur, die boven de grote rivieren en met name in de steden 
(vooral Amsterdam) gezien werden, zijn gelukkig aan onze dorpen voorbijgegaan.  

Ten dele lag dat aan het tijdstip van onze bevrijding, die acht maanden eerder plaats 
vond dan in de rest van ons land. Dat neemt niet weg dat de daden door de bezetter 
gepleegd, voor de betrokkenen en/of hun nabestaanden minstens even erg waren. 

Zeker daar waar het laaghartige en koelbloedige moord c.q. verraad betrof.  
 

Er kan dan ook uitsluitend van relatief meer of minder ernstig gesproken worden. 
Terreur is en blijft terreur, ook al heeft die in onze omgeving minder slachtoffers 

gevergd. 
Ondanks het feit dat het recht niet in alle gevallen zijn juiste loop heeft gehad 
(mening van de schrijver), mogen wij ons niettemin gelukkig prijzen in Nederland te 

mogen wonen en aan het Nederlandse recht onderworpen te zijn. Dit geldt temeer 
omdat wij nog dagelijks via de media met onderdrukking, geweld en terreur 

geconfronteerd worden. 
 
Bezinning en herbezinning blijven daarom dringend nodig. 

 
H. Boks 

 
 
 

 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/D-day
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Strijdkrachten
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GEVOLGEN VAN DE BEZETTING OP HET DAGELIJKS LEVEN 

 
 

Budel en Maarheeze hebben tijdens deze oorlog geen grote historische en strategische 
rol gespeeld. Toch heeft deze oorlog natuurlijk invloed op het dagelijks leven gehad. 

Om een beter inzicht te krijgen, heb ik dit hoofdstuk onderverdeeld in: 
 
- de distributie 

- de brandweer 
- de luchtbescherming 

- het openbaar vervoer 
- gevorderde gebouwen en inkwartiering 
- "allerlei" gebeurtenissen. 

Verder wil ik deze onderverdeling maken voor de gemeente Budel en 
daarna voor de gemeente Maarheeze. 

 
A. Budel 
 

De distributie 
 

Allereerst in het algemeen: om de distributie in goede banen te leiden, bestond er de 
Distributiewet 1939. Deze wet behelsde o.a. de gemeenschappelijke regeling inzake 
de inrichting van de distributiedienst in de gemeenten: Valkenswaard, Waalre, 

Riethoven, Westerhoven, Bergeijk, Luyksgestel, Heeze, Leende, Maarheeze en Budel. 
Deze gemeenten vormden één kring. 

 
De distributiedienst kostte de gemeente Budel geld: 
Zo werd b.v. in 1941 voor reorganisatie een bedrag van ƒ 1000 geraamd, terwijl in 

werkelijkheid ƒ 2368 werd uitgegeven. 
Er werd een distributiestamkaart met bonnen voor burgers ingevoerd. Deze waren er 

ook voor de Wehrmacht. Alleen hadden ze een andere kleur. Enkele artikelen op deze 
kaart waren: suiker, textiel, fietsbanden, brood en tabak. 
 

Een goede oogst was noodzakelijk om in de eerste levensbehoeften te kunnen 
voorzien. 

 
Een concreet voorbeeld van de zorg voor de oogst van een bepaald gewas, in dit geval 

koren, te illustreren is het volgende. De burgemeester van Budel liet daartoe een 
aantal richtlijnen bekendmaken. 
In oktober 1941 was ten behoeve van de voedselvoorziening het scheuren van het 

grasland nodig. 
 

Op 9 januari 1942 moest opgegeven worden welke verenigingen op het gebied van de 
landbouw actief zijn: 
 

a. Boerenbond, voorzitter J. v. Hunsel, Heesakker 59, Budel 
b. Jonge Boerenstand, voorzitter L. Lammers, Bosch 209, Budel 

c. Boerinnenbond, voorzitter Mej. M. Jaanen, Schoordijk 270, Budel 
d. Eierbonden, P. Kennis, Kom 137; F. v.d. Eerenbeemd, Kom 113, Budel 
e. Postduivenvereniging, G. v. Og, Kom 44; Jac Geven, Groot-Schoot 302 

f. Zuivelfabriek, directeur J.L. de Laat, Kom 84, Budel. 
 

Ook maakte men in 1942 propaganda om voedingsgewassen in eigen tuin 
te telen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
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Op 10 februari van hetzelfde jaar bleek de opvoering van de bodemproductie in Budel 
onmogelijk. Verder is het instellen van een burgerwacht voor de bescherming van 

veldvruchten op dat moment niet nodig, misschien voor 1943 wel. 
Brandbommen en brandplaatjes moesten op last van de wetgever opgeruimd worden 
in verband met brandgevaar. 

 
Distributie en smokkel: er is hier zeker een verband tussen nl. de tekorten kunnen 

worden aangevuld, maar ook de zwarte markt wordt bevoorraad. 
 
03-8-1940: de Belgen komen in Budel inkopen doen en smokkelen o.a. peperkoek, 

hele kazen, bussen cacao enz. Een en ander is in beslag genomen. 
 

10-8-1940: een Hamontse vrouw is te Budel gearresteerd wegens smokkel van 
levensmiddelen. 
 

21-8-1940: smokkelaars tegengehouden die o.a. 2 schapen, 3000 boekjes 
sigarettenvloei en 250 kg peperkoek naar België trachten te smokkelen. 

 
Te Budel zijn 2 handgranaten gevonden en naar de veldwachter gebracht. 
 

22-8-1940: smokkelaars naar België gepakt met kaas, peperkoek, chocolade en 
aardappelmeel. 

 
Werkloze opzichters en kantoorpersoneel van de zinkfabriek krijgen voorlopig tot 

december 50% wachtgeld. 
 
24-8-1940: in Budel is geen zeep te krijgen maar door de marechaussee zijn 350 

stukken in beslag genomen waarschijnlijk bestemd voor smokkel naar België. Ook 
rogge wordt thans naar België gesmokkeld. 

 
 
 



38 

 

De brandweer 

 
Zoals u uit de bekendmaking van de burgemeester over de "korenmijten" kunt lezen, 

is het brandblusmateriaal te velde onvoldoende aanwezig. Zeker in vergelijking met 
onze hedendaagse opvattingen, had men in die tijd weinig oog voor, en nog minder 

geld beschikbaar, om veel aan brandpreventie te (kunnen) doen. 
 
In 1941 werd een totaalbedrag van ƒ 2.555,65 geraamd maar er werd zelfs ƒ 23.720 

uitgegeven, omdat men een brandmotorspuit broodnodig had. 
Toch waren de redelijke wensen daarmee niet alleen vervuld. Voor 1942 wordt 

opnieuw ƒ 20.000 geraamd in verband met reorganisatie. Uiteindelijk wordt het 1943 
voor een en ander daadwerkelijk plaats vindt. Na de reorganisatie was er geen geld 
meer voor nieuwe uniformen, laarzen, koppels e.d. 
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De luchtbeschermlng 

 
Op 21-6-1940 hadden zich 30 personen gemeld. M. Stevens werd hoofd van de ploeg. 

Er werden verduisteringsmaatregels afgekondigd. Voor die verduistering werden 
allerlei materialen gebruikt. Van zonsondergang tot zonsopkomst gold die maatregel. 

Tegen nalatige of gebrekkige verduistering werd streng opgetreden. Er zijn 5 gevallen 
bekend waarbij de stroom 14 dagen werd afgesneden. Werd men 2 keer betrapt, dan 
kon men naar Vught. De verlichting van rijwielen en auto's moesten ook worden 

verduisterd. De "knijpkat" kwam op de markt omdat er geen batterijen meer waren. 
 

 
 
Knijpkat 

 
 
Het openbaar vervoer 

 
Het streekvervoer lag sinds de inval tot begin juni plat. Het werd in de loop van juni 

beperkt weer ingesteld. 
 
Op 30 mei 1940 werd er een verzoek gericht aan de Ortscommandant te Eindhoven 

om de autobusdienst Budel-Eindhoven weer te laten rijden. 
 

Op 19 februari 1942 werd de busverbinding van 4 naar 3x per dag teruggebracht. 
Budel is hierop aangewezen, daar de Nederlandse Spoorwegen (N.S.) wegens verbod 

van de Duitse Wehrmacht geen burgers opneemt; verzoek 4x te handhaven. 
 
15 april 1943: Verzoek aan de N.S. van Budel en Maarheeze om de trein 4x te laten 

stoppen. Dit omdat de busdienst lang niet voldoende is. De treinverbinding 
Antwerpen-Dalheim in Budel-Schoot is uitsluitend bestemd voor de Wehrmacht. De 

fiets gaat ook al uitvallen i.v.m. bandengebrek. 
 
Op 10 mei 1943 komt de weigering van de N.S. 

 
Op 6 april 1944 werd een verzoek ingediend van de gemeente Budel station Budel 

voor reizigersvervoer open te stellen. Voor vervoer van arbeiders naar Weert is het 
reeds opengesteld. 
 

20 april 1944 volgt de weigering van N.S.: materieel laat dit niet toe. De rijdende 
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werkliedentreinen zijn uitsluitend voor het vervoer van arbeiders ingelegd; op deze 

treinen kunnen geen andere reizigers worden toegelaten. 
 

De N.V. tricotagefabriek Frans Beeren en Zonen verzoekt om subsidie van ƒ 150 aan 
Weert en ƒ 150 aan Budel voor de bekostiging van de arbeiderstrein Hamont-Weert 

v.v. garantiesom ƒ 780 per week; vervoert per dag 140 personen. 
 
Andere industrieën vinden de prijs (ƒ 5,60 p.w.) te hoog, normaal ƒ 1,55, ze willen 

slechts gedeeltelijk de kosten betalen. 
 

Op 29 juli 1944 werden in de arbeiderstreinen ook reizigers toegelaten. 
Van 31 juli tot en met 5 augustus rijdt de trein niet i.v.m. vakantie fa. Beeren en Zn. 
 

29 augustus 1944 werd de subsidie van de arbeiderstrein door de gemeente Budel 
afgewezen. Garantiesom nu nog ƒ 200 voor de fa. Beeren en Zn. Budel wilde kleine 

subsidie ovenwegen met het oog op het belang van de aanwezigheid van een 
stopplaats N.S. en enkel als ook andere reizigers worden toegelaten. 
 

Allerlei gebeurtenissen 
Er volgen nu allerlei gebeurtenissen, die zich vooral in 1940 afspelen. 

 
21 -6-1940: Weer opleving van de industrie: Geco-confectie is begonnen. 
Een aantal arbeiders op de metaalertsenfabriek is aan het werk. 

 
27-6-1940: een ongeluk met een handgranaat: de 17-jarige B. van de Schoordijk is 3 

vingers kwijt plus verwondingen. 
 
27-7-1940: aan de boeren wordt aangeraden voorzichtig te maaien: er is een 

handgranaat gevonden in het koren aan de Broekkant en aan de grens met Weert een 
zware vliegtuigbom. 

 
01-8-1940: er ontstaat hevige angst bij een inwoonster van Budel toen zich tegen 12 
uur een ambtenaar van de PNEM bij haar meldde, een koffertje in de gang zette en 

vervolgens meteen verdween met de mededeling dat hij ging eten. Daar het koffertje 
een tikkend geluid gaf, meende mevrouw dat er een 'tijdbom" in zat en was zeer 

opgelucht toen de ambtenaar om 13 uur weer verscheen om zijn controlewerk af te 
maken. 

 
Gevorderde gebouwen en inkwartiering 
 

Ook een van de gevolgen van de oorlog is inkwartiering van militairen en het vorderen 
van gebouwen. Reeds in mobilisatieperiode werden Nederlandse militairen 

ingekwartierd. In de periode 1940-1944 voornamelijk Duitsers, waarna de 
Geallieerden daarop volgden. Voor gegevens over de gevorderde gebouwen en 
inkwartiering tijdens de mobilisatie zie het artikel: mobilisatie. 

 
Voor Budel beschikken we verder alleen over gegevens over het jaar 1944. 

Op 13 november 1944 zijn in Budel 22 man Nederlandse strijdkrachten onder 
commando van sergeant Lempers gelegerd aan de Maarheezerweg 6. 
 

Een dag later werden in opdracht van de Engelsen 8 patrouilles van ca. 20 man 
Blauwe Jagers door de regio gestuurd (bewaking e.d.). Hiervan werd een deel o.m. te 

Budel-Dorplein gelegerd. Na 2 dagen kwamen deze terug omdat zij niet behoorlijk 
gehuisvest of gevoed werden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_Noord-Brabantse_Electriciteits_Maatschappij
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Het pand Markt 14 werd op 23 november 1944 ten behoeve van het grens- 

detachement gevorderd. 
Op 12 december 1944 antwoordde burgemeester Van Hout van Budel op een 

vragenlijst ingevolge een brief dd. november 1944 dat de verhouding met de 
geallieerden autoriteiten goed is; er zijn veel geallieerde troepen ter plaatse 

ondergebracht en er zijn nagenoeg geen klachten. 
 
Nog meer gebeurtenissen over de periode na 1940  

 
Geraamde posten en subsidies die lager uitvallen of niet uitbetaald worden; 

dit geld wordt nu voor andere zaken besteed. 
 
De bezetter verplicht borden te plaatsen voor reclame- en propaganda- 

doeleinden. 
 

Er is een verplichte velling van gemeentelijke bomen en bosbezit gedurende de 
bezettingsperiode. Deze werden gebruikt voor houtgasgeneratoren.  
De verbrandingsgassen werden gebruikt om automotoren en bussen aan te drijven. 

 
De raming voor werkeloosheidsuitkeringen kunnen op een laag pitje, omdat vanaf 

1943 de verplichte tewerkstelling in Duitsland wordt ingevoerd. 
 
23 mei 1940: verzoek gemeente Budel om de zink- en zwavelzuur- en ammoniak-

industrie de N.V. Gemengde Metaalertsenfabriek weer op gang te brengen. De 
ongeveer 1000 werkloze arbeiders hebben al 2 weken geen loon meer ontvangen. Het 

is noodzakelijk dat de heer Raichon machtiging krijgt om namens de directie de 
aanwezige gelden op post- en bankrekening af te halen om de lonen uit te kunnen 
betalen. 

 
6 juli 1940: in Budel geen noodgeld uitgegeven. 

Hoewel in veel plaatsen tijdens de oorlogsdagen noodgeld door de gemeenten is 
uitgegeven, was dit blijkens een schrijven van B en W aan de secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken in Budel niet nodig geweest. 

 
22 januari 1942: K.J.V. huis: hierin is ondergebracht: 

a. de distributiedienst 
b. de vaste post-nacht van de luchtbescherming Budel 

c. rijksbijkantoor arbeidsbureau Budel van het gewestelijk arbeidsbureau Eindhoven 
8 oktober 1942: Provincie Noord-Brabant" wijziging Lager Onderwijswet, invoering 8e 
leerjaar aan de scholen voor gewoon lager onderwijs (Verordening 96/1942). 

 
1943: begroting gemeente van inkomsten en uitgaven. 

De gemeente probeerde zich in te dekken tegen oorlogsschade de zg. molest en 
verzekerde haar opstallen ter waarden van ƒ 84.550 tegen een premie van ƒ 190,60. 
Subsidie aan beide fanfares zal in 1943 niet worden verleend daar zij aan de gestelde 

voorwaarden te weten: het geven van 2 gratis concerten niet zullen voldoen, omdat 
zij haar arbeid hebben stopgezet. Ook zal de kermis niet doorgaan, terwijl het 

marktbezoek zeer gering zal zijn als gevolg van de oorlogstoestand. 
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B. MAARHEEZE 

 
De distributie 

 
Wat al bij Budel is verteld over de distributiewet gold natuurlijk ook voor de gemeente 

Maarheeze. 
Op 20 mei 1940 was er een vergadering van de "distributie-kring". Wat aan de orde 
komt op die vergadering van 20 mei 1940 is vooral een noodkreet nl. bakkers krijgen 

gebrek aan grondstoffen. 
Doch dit staat nog los van de distributie en heeft alleen te maken met transport. 

Bij de handel werd bereikt dat 80.250 kg (tarwe) en 2750 kg (rogge) meel kan 
worden aangekocht. Er zou voortaan alleen brood gebakken worden van 60% tarwe 
en 40% roggemeel. 

Af te leveren 400 gr per persoon per dag ad ƒ 1,08 netto contant. 
Al met al een prinsenleven in vergelijking met de latere rantsoenen. 

 
De brandweer 
 

Op 15 september 1942 was er een bosbrand in de Pan. 
12 oktober 1942 door brand verloren gegaan 30.000 kg stro dat op het perron N.S. 

voor verzending gereed lag. 
10 juni 1943 een stro-opslagplaats met 263 ton stro in vlammen op gegaan. 
16 november 1943 een graanschuur afgebrand. 

27 november 1943 brand in de bezemfabriek van J. van Hoorn, gelegen aan de 
Spoorstraat bij station Sterksel. Kopie van procesverbaal (P.V.) inzake de brand 

verzonden aan Ordnungspolizei, Abt. Feuerschutz te Nijmegen. 
 
Hoewel het niet aantoonbaar is dat de branden gevolgen waren van sabotage daden, 

is dit wel denkbeeldig. 
 

Dat de Duitsers er rekening mee hielden, blijkt uit het feit dat van de proces- 
sen-verbaal afschriften naar de Ordnungspolizei moesten worden gestuurd. 
 

Blijkens ingekomen brief van 13 augustus 1942 vond de Rijksinspectie dat Maarheeze 
niet langer zonder motorspuit met slangen en trekker kan (mede i.v.m. luchtgevaar). 

Maar wie levert dit materiaal? Er is niets te koop. Dat blijkt op 26 november 1942: 
toewijzing ijzer en staal voor aankoop motorbrandspuit afgewezen; was reeds besteld 

bij de asbestfabriek J. de Boer en Co te Amsterdam. 
 
18 november 1943: A.A. Schilleman, hoofd der school te Sterksel, benoemd tot 

groepscommandant brandweer afdeling Sterksel (aanvulling). 
 

12 januari 1944: alle telefoonaansluitingen m.u.v. de commandant brandweer en de 
burgemeester afgesloten. (Verzoek enkele weer aan te sluiten.) 
 

Verzoek de brandweer met 40 personen uit te breiden tot 70 leden en herstel telefoon 
van de commandant W.H. Derks te Sterksel. 

 
23 maart 1944: weer verzoek herstel telefoonaansluiting. 
 

Aangekocht: 2 exemplaren van 2-wielige motorspuiten bij De Boer, bouwjaar 1942, 
voorzien van 4-tak motoren van 8 pk; prijs ƒ 2850. Pomp is centrifugaal van Stork 

(1942). 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ordnungspolizei
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In september 1943 was er nog 4 liter benzine beschikbaar voor de 3e spuit. 

Motorolie is helemaal op. 
Op 28 mei 1945 kreeg Maarheeze weer de beschikking over een "echte" brandspuit, 

nl. vanuit Eindhoven, met een Chevrolet trekker. 
 

De luchtbescherming 
Per 30 augustus en 16 november 1941 treden de volgende personen toe tot de 
luchtbescherming: 
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Het openbaar vervoer 
 
15 april 1943: burgemeester Van Schaik schrijft (waarnemende de taak van B & W) 

aan de directie N.S. (zie brief bij openbaar vervoer Budel): Budel 5700 inwoners 
Maarheeze 3300 inwoners; derhalve voor 9000 zielen geen verbinding -behoudens 

bus- met rest van het land, noch zuid-, noch noordwaarts. 
Van Schaik verzoekt om 2x daags een trein in beide richtingen te Maarheeze te laten 
stoppen. Ook de burgemeester van Maarheeze pleit voor beter openbaar vervoer en 

sluit zicht geheel aan bij het standpunt van Budel. 
Op 30 augustus 1945 schreef Van Schaik aan de Minister van Verkeer en Energie. N.S. 

weigerde  nog steeds te Maarheeze te stoppen. In 1943 gold dat het materieel te veel 
zou lijden, nu komt er totaal geen antwoord. Wel werd onderweg (buiten de stations) 
gelegenheid gegeven tot uitstappen (volgens Van Schaik). In Weert reed de trein zelfs 

terug om een enkele passagier op te halen. 
Kortste afstand naar station is 5 km vanuit Sterksel. 

Minister wees verzoek af op 9 november 1945. 
 
"Allerlei" gebeurtenissen 

 
Er volgt nu een opsomming van allerlei gebeurtenissen. 

 
19-9-1939: kolenvoorziening in moeilijkheden. 
18-5-1940: scholen heropend; waarschuwing tegen het meenemen van geweren, 

munitie en koppels van zichzelf ontwapende Nederlandse militairen op de 
Leenderheide; er wordt streng op gewezen de verduisteringsvoorschriften na 

te leven. 
 
21-5-1940: omrekeningsschaal Duits-Nederiands geld. 

29-5-1940: brood op de bon. 
01-6-1940: door de Rijksveldwacht is te Maarheeze een inwoner van Weert 

gearresteerd, die probeerde een rijwielhandel op te lichten met goederen, gestolen 
van militairen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leenderheide_(natuurgebied)
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01-7-1940: in verband met de verduistering zal dagelijks in de krant zowel 

zonsopgang als zonsondergang worden vermeld. 
06-7-1940: textiel nog slechts op punten verkrijgbaar. 

07-8-1940: de vrachtauto van Van Vlierden is in botsing gekomen met de melkkar van 
A. Ras; verscheidene flessen zijn gebroken .... 

 
Gevorderde gebouwen en inkwartiering 
 

Wat Maarheeze betreft gaan de gegevens over de gehele oorlogsperiode. 
 

Op 14/15 mei 1940 waren in Maarheeze en Soerendonk Duitse soldaten ingekwartierd 
in de daar gelegen hotels. Het ging om inkwartiering bij A. Winters (52 soldaten, 7 
officieren); H. Praats (4 personen) beiden in Maarheeze. 

 
In Soerendonk verbleven in die nacht bij H. Rooymans 2 officieren, 2 Feldwebels. 

 
Op een niet nader bekend adres waren 5 soldaten, 5 officieren en 5 paarden 
ingekwartierd. 

 
Op 23/24 mei waren bij Groenen in Soerendonk 2 soldaten, 1 officier en 2 paarden 

ingekwartierd. 
 
Geschikt voor winterkwartier werden bevonden: 

 
In Soerendonk: 2 hotels met 6 bedden; totale capaciteit in dorp 150 soldaten en 

onderofficieren, 5 officieren en 30/40 paarden. 
 
Sterksel: 2 hotels met 8 bedden; totale capaciteit in dorp 200 soldaten en 

onderofficieren, 6 officieren en 50/60 paarden. 
 

 
Uit een schrijven van de burgemeester op 11 april 1941 blijkt dat op 9/10 april 1941 
te Maarheeze zijn ingekwartierd: 140 soldaten in de school, 73 bij particulieren, 

alsmede 1 onderofficier en 58 paarden. 
 

De belangrijkste opeising in de gemeente Maarheeze betrof huize Providentia te 
Sterksel. Op 6 december 1942 werd het gevorderd. In de Kroniek van deze 

verpleeginstelling voor zwakzinnigen en epileptici Providentia schrijft de heer Frissen 
over deze periode: 
 

"In 1940 brak de oorlog uit. Een tijd lang bleef het rustig. Maar op 6 november 1942, 
eerste vrijdag van de maand, kwamen de Duitse officieren met het bevel dat 

Providentia "sofort" ontruimd moest worden. Alleen persoonlijke bezittingen mochten 
meegenomen worden. 
Dit "sofort" werd gelukkig enkele keren verlengd en haastig toegesnelde boeren 

hielpen allerlei spullen in veiligheid brengen, zo werd de hele inboedel van de kapel in 
Sterksel opgeslagen. 

Om 2 uur reden een aantal grote bussen voor om de bewoners naar een klooster te 
Vught te brengen. Dit was al overvol en na verloop van enige dagen gingen de 
kinderen naar Huize St. Josef te Heel en de oudere patiënten naar Koningslust. 

In Heel werd lesgegeven in de oude villa "Daelzicht". De villa bestaat nu niet meer, 
wel de naam. 

De boerderij op Providentia moest met zes man lekenpersoneel, onder leiding van 
"verwalter" Quadvlieg, blijven doordraaien. De producten waren bestemd voor de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Providentia_(Sterksel)
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keuken van de Duitsers. 

 
De Duitsers bouwden een grote bunker langs het hoofdgebouw en een klein platdaks 

gebouw, bedoeld als school, voor de Hitlerjugend." 
Naast Providentia was de villa van de gevluchte Joodse familie Elias in Sterksel door 

de Duitsers in beslag genomen. Deze werd later door onderduikers in brand gestoken.  
 

 
 

 
 

 
Villa Elias te Sterksel (1935) 
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Vanaf de bevrijding van de gemeente waren het de geallieerde militairen die 

in onze dorpen werden ingekwartierd. 
In Sterksel betrof dat Arendsen, Hotel de Leyer Stat., boerderij Providentia, 
F. v.d. Hal. In Maarheeze bij M. de Laak, J. de Laat, A. Lammers, J. Guns 

en H. Scheepers. 
Op 14 april 1945 is er een verzoek van de geallieerden het achtergelaten 

oorlogsmateriaal te verzamelen; tevens een verzoek om huisvesting; een vraag of er 
kopieën zijn van Maarheeze van Britse of Duitse plannen en gebieden met mijnen. 
24 april 1945: scholen mogen weer voor het onderwijs gebruikt worden; eventueel 

binnen 24 uur ontruimen als zij door geallieerden gebruikt moeten worden. Er zijn 
nooit mijngebieden in Maarheeze geweest. 
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Op 26 april 1945 blijken door de geallieerden in beslag genomen ruimtes: 

 
 

 
 

Mariaschool 
School Soerendonk, Sterksel, Stationsstraat 

St. Pauluscollege Sterksel 
Providentia 
Warenhuis Stationsstraat, C 120 (voor voedsel) 

Garage Stationsstraat C 120 (voorziening) 
Café Kerkstraat C 34, Stationsstraat C 124, C 121 

 
Uit een brief die burgemeester Van Schaik op 2 mei 1945 aan F. Teurlings te Vught 
schreef, blijkt dat het gesticht Providentia nog door de geallieerden is bezet. 

De correspondentie tussen beide spitst zich toe op de vraag of de overschrijving van 
de kadastrale nummers van Providentia t.n.v. het Duitse Rijk al dan niet rechtsgeldig 

was. 
Op 13 augustus 1945 verzocht de gemeente Maarheeze om vrijgave van huize 
Providentia, dat op dat moment als Militair Hospitaal in gebruik was (er waren 

ongeveer 100 militairen gelegerd, deze militairen behoorden tot 55 M.F.H. R.A.F.). 
De eerwaarde broeders hadden hun patiënten elders onder moeten brengen. De al 

eerder genoemde heer Frissen schrijft hierover: 
"Na de bevrijding van Sterksel, 20 september 1944, dachten de broeders aan een 

spoedige terugkeer. Maar nu namen de Engelsen de bezetting over en richtten 
Providentia in als hospitaal. Er werd een oorlogskerkhof aangelegd, waar nu nog 
gevallenen rusten. Wel konden enkele broeders terugkeren naar de boerderij. 

Touwtrekken tussen verschillende instanties, die Huize Providentia als een soort 
oorlogsbuit beschouwden, was er de oorzaak van dat de broeders en patiënten hun 
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huis niet zo maar terug kregen. Na de bezetting door de Engelsen, volgden 

Nederlandse militairen. Begin september 1945 konden broeders, kinderen en andere 
patiënten terugkeren. 

24 februari 1946 werd Huize Providentia officieel geheel vrijgegeven. De toestand na 
de bevrijding was niet rooskleurig. Huize Providentia was een uitgeleefd gebouw. De 

broeders sliepen verspreid in bakkerij, sacristie, boerderij enz. 't Was overal behelpen. 
1945-1950 is de tijd van herstel. 
Duitse verbouwingen (gericht op het duizendjarig rijk) werden ongedaan gemaakt, er 

moest overal worden vernieuwd. Maar er waaide een frisse wind." 
 

Dat het oorlogsgebeuren zeker invloed op de dagelijkse gang van zaken had, bleek 
o.m. uit gedurende de laatste periode vóór, alsmede tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn geen: 

 
a. verbeteringen of verhardingen van wegen gerealiseerd 

b. scholen, kerken of andere openbare gebouwen tot stand gekomen of gewijzigd 
c. industrieën gevestigd 
d. waterstaatwerken uitgevoerd zijn. 

 
De gemeente Maarheeze besteed haar geld in de periode 1942-1944 o.m. aan: 
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Huize Providentia te Sterksel (1935) 
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COLLABORATIE EN VERZET 

 
Collaboratie 

 
Aan de inval van de legers van het Hitler-regime in ons land, op de vroege ochtend 

van 10 mei 1940, was veel vooraf gegaan. De voorgeschiedenis werd door velen 
verkeerd ingeschat. Er waren genoeg problemen in eigen land. Ondanks de 
'Kristallnacht', de jodenvervolging en het grensincident bij Venlo, konden we toch 

"rustig gaan slapen" werd ons kort voor de oorlog door onze regering voorgehouden. 
Er waren ook honderdduizenden Nederlanders, die dachten dat fascisme en nationaal-

socialisme bescherming konden bieden tegen het opdringende communisme van die 
dagen. Zij sloten zich aan als lid bij de Nationaal Socialistische Beweging van Mussert 
c.s. of bij het Zwart Front van Arnold Meijer of sympathiseerden daarmee in hun hart. 

Toen, nadat de Nederlandse legerleiding in de late avond van 6 mei 1940 zeker was 
van de komende oorlog, werd dit enkele dagen later een feit en volgden jaren van 

bezetting. De reacties van de bevolking bewogen zich tussen collaboratie en verzet. 
 
Aan de ene kant bleven er overtuigde nazi's en anderen, die uit ver schillende 

overwegingen zich beijverden de Duitse bezetting te helpen en steun te verlenen. 
Vaak uit angst en zorg voor eigen leven en welzijn of om er zelf beter van te worden. 

Maar soms ook uit idealisme, door gebrek aan kennis en kortzichtigheid. Velen vielen 
af toen eind 1942 de krijgskansen gingen keren. Genoeg bleven erover. 
 

Ook in onze gemeenten Budel en Maarheeze waren er enkele tientallen inwoners lid 
van de N.S.B, en zelfs van de Weerafdeling (W.A.) en de Landwacht van deze 

beweging. Anderen bleven de kat uit de boom kijken en namen een afwachtende 
houding aan. 
 

Daarnaast was er ook nog een aantal figuren die op aandringen van hun leiders uit 
het verzet zich bij de N.S.B, hadden aangesloten. Met de bedoeling van voordeel voor 

de verzetsorganisaties, zijn ze in een moeilijke en gevaarvolle situatie gekomen. 
Temeer daar hun mede-verzetsstrijders veelal niet op de hoogte waren. Er ontstond 
dan soms onrust, wantrouwen, tegenstellingen en onbegrip. 

 
Verzet 

 
De bezettingsjaren vormden aanvankelijk een vreemde, totaal nieuwe ervaring voor 

de bevolking. Nederland was al meer dan 100 jaar zonder oorlog. 
 
Daarbij kwam, dat de Duitse bezetters zich de eerste maanden mild, vriendelijk en 

veelal correct gedroegen. Zij wilden ons winnen voor hun ideeën, want de 
Nederlanders behoorden toch immers ook tot het Germaanse ras. 

 
Toen het strijdgebied toenam en de tijd vorderde, werden steeds meer landen bezet. 
Maar ook groeide bij ons het inzicht, dat Hitler-Duitsland en zijn bondgenoten Italië en 

Japan, de bezette landen nodig hadden ter wille van hun totale oorlogsvoering. 
Geld en bezit, grondstoffen en Installaties, en mankracht uit de bezette gebieden 

konden niet gemist worden. Alles was nodig om uit de benarde situatie, ontstaan na 
de Eerste Wereldoorlog te komen. Duitsland leed mede door het verlies van die oorlog 
onder de bepalingen van het verdrag van Versailles, waarover de Nederlands 

historicus Hendrik Willem van Loon in zijn "Geschiedenis der Mensheid" opmerkte dat 
het geschreven was met de punt van een bajonet. Met de dreiging van het 

Communistische systeem, was het Nationaal-Socialisme ontstaan in een land 
geteisterd door honger, armoede, werkloosheid en een enorme oorlogsschuld. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht
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Eind 1940 was duidelijk geworden wat de houding van het bezette Nederland was.  

De strijd werd heviger en de bezetter begon maatregelen te nemen.  
De bewegingsvrijheid en de leefruimte van de bevolking werd gaandeweg kleiner 

gemaakt. De vervolging van met name Joodse landgenoten begon ongekende vormen 
aan te nemen. De persvrijheid werd aan banden gelegd en dat was aanleiding tot het 

ontstaan van de illegale pers, die enorm van omvang werd. Alle maatregelen van de 
bezetter waren er echter op gericht om informatie en communicatie steeds verder in 
te perken. 

 

 
 
De stand van de wieken van de molen in Maarheeze,  waarschuwde onderduikers als er gevaar 

dreigde. 

 
In de stille Zuid-Oost hoek van Noord-Brabant bleef het vrij rustig. Er gebeurden geen 
spectaculaire dingen. Toch groeide in onze gemeenten het verzet binnen de  

mogelijkheden, die de ligging aan de grens met België in onze landelijke omgeving te 
bieden had. 

In eerste aanzet was er een passief verzet tegen de voorschriften die werden 
opgelegd. Bepalingen werden ontdoken. Inleveren van koper, werd tegengewerkt. 
Invordering van radio's probeerde men zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar 

persoonlijk bezit en vrijheden werden steeds meer bedreigd. 
 

Toen de verplichte tewerkstelling van jonge mannen in de Duitse oorlogsindustrie 
probeerden de betrokkenen zich hier veel al aan te onttrekken. Dit bood de bevolking 
de kans om meer actief te worden in het verzet. Veel onderduikers uit allerlei plaatsen 
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werd voedsel en onderdak geboden. Naar schatting vonden zeker 150 onderduikers, 

waaronder joden, ontvluchtte krijgsgevangenen, geallieerde vliegtuigbemanningen 
etc. voor kortere of langere tijd een veilig onderdak in Budel en Maarheeze. Een groot 

deel van de bevolking was hier op de een of andere manier bij betrokken. 
 

Eind 1942 begonnen de geallieerde legers steeds krachtiger te worden en zag het er 
naar uit dat de kansen gingen keren. 
De onderdrukkingen en vrijheidsbeperkingen werden geleidelijk bijna ondraaglijk. Het 

optreden van de bezetter steeds harder en meedogenlozer. Het verzet groeide naar 
ongekende hoogte. Er ontstonden ook in onze streek overal kleine verzetsgroepen, die 

zich onder andere bezig hielden met: 
 
- zorg voor legitimatiebewijzen en bonkaarten voor onderduikers, geld en levens-   

  middelen, verblijf plaatsen; 
- terugvoeren over de Belgische grens, op weg naar huis, van gevluchte geallieerde  

  krijgsgevangenen en vliegtuigbemanningen; 
- overvallen op gemeentehuizen en distributiebureaus; 
- onklaar maken van spoorwegverbindingen en telefoonverkeer; 

- verzaken en doorgeven van inlichtingen, voornamelijk met betrekking tot vracht- en  
  goederenvervoer; 

- verzorgen van communicatie en informatie binnen verzetsgroeperingen. 
 
In Maarheeze bestond een verzetsgroep die zich 'VRIJBUITERS' noemde, daarbij 

waren een 30 tal bewoners en onderduikers in het grensgebied direct betrokken en 
vele anderen verleenden aan die groep incidenteel hand- en spandiensten.  

Er bestonden goede kontakten met het Belgische Geheime Leger "De Witte Brigade", 
waarbij een 12-tal van deze groep ook was aangesloten. Ook waren er goede 
kontakten met het verzet in andere gemeenten in Zuid-Oost Brabant, via een 

verzetsgroep van burgemeesters en met landelijke verzetsorganisaties. 
 

Een aantal activiteiten gericht tegen de bezetting en onderdrukking vermelden we 
hieronder, zonder de pretentie van volledigheid: 
 

Nabij spoorweg-emplacementen te Maarheeze en Budel werd in de periode 1942-1944 
zeker driemaal brand gesticht in stro-opslag. Er ging ruim 400 ton stro, gevorderd ten 

behoeve van Duitse legers aan het Oost-Front verloren. 
 

Na de verbeurdverklaring en invordering van radio's in mei 1943 werd ingebroken in 
het gemeentehuis van Maarheeze. Op de zolder waren de radio's opgeslagen. De 
beste exemplaren werden meegenomen. 

 
Op 3 april 1944 werd het distributiekantoor te Valkenswaard overvallen om de 

voedselvoorziening van onderduikers veilig te stellen en de administratie in wanorde 
te brengen. Een groot deel van de buit kwam ook via het Rode Kruis terecht in 
pakketten voor de gevangenen in concentratiekampen, o.a. te Vught. 

 
Op 5 september 1944 werd in Budel-Dorplein op de spoorlijn van Weert naar Hamont 

een militaire trein tot ontsporing gebracht. Zes mensen werden gearresteerd en 
vermoord door de Duitse SS-ers. 
 

26 augustus 1944 werd Sluis 16 in Weert opgeblazen. 
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Verzetsmonument te Maarheeze 

 
 
Op 7 augustus 1944 werd de spoorlijn Weert-Eindhoven onklaar gemaakt. 

 
Hetzelfde gebeurde op 28 augustus door middel van explosieven; een trein 

ontspoordde. 
 
Diverse malen werden telefoon- en telegraafverbindingen vernield door middel van 

het doorknippen van draden, onder andere op 3 september 1944. 
 

Op 5 september 1944 werd de spoorrails bij de overweg Maarheeze-Sterksel los 
geschroefd; een locomotief en twaalf wagons ontspoorden. 
 

In juli 1944 werd een overval op het bevolkingsregister gepland en zou de pas 
benoemde N.S.B.-burgemeester van Budel geliquideerd worden. Door aanwezigheid 

van N.S.B.-bewakers gingen de plannen op het laatste moment niet door. Verraad 
mag niet uitgesloten worden geacht. 
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Er werden ca. 30 bemanningsleden van neergeschoten vliegtuigen en enkele tientallen 

in Duitsland ontvluchte krijgsgevangenen opgevangen, verzorgd en via de Witte 
Brigade aan de andere kant van de grens vervoerd op weg naar Engeland. Van 

verschillende van hen is door codeberichten via Radio Oranje bekend dat ze daar 
behouden zijn aangekomen. 

 
Bekende grensovergangsplaatsen waren onder andere de Achelse Kluis en overgangen 
tussen Gastel en Budel-Dorplein. 

 
Spionage door middel van verzamelen en doorgeven inlichtingen over treinvervoer en 

scheepsladingen over het kanaal bij Weert en over situaties rondom de bruggen over 
de Maas. Ook opstellingen van luchtdoel- en antitankgeschut in de omgeving werden 
genoteerd en doorgegeven. 

 
Vervoer en opslag van wapens, explosieven en andere illegale materialen. 

 
Bij bovengenoemde activiteiten waren veelal politie en C.C.D. (Crisis Controle Dienst)-
ambtenaren betrokken. Ook personeel van distributie- en gemeentelijke instanties 

verleenden leiding en hulp. Hun werk zou echter onmogelijk zijn geweest zonder de 
steun en medewerking van veel inwoners en onderduikers in onze gemeenten, waarop 

kon worden gerekend. 
 
Daarbij mag zeker niet onvermeld blijven de vele goede diensten die het vrouwelijk 

deel van de bevolking telkens weer verleende; verpleging, verzorging en koerier- 
diensten. 

 
Alles bijeengenomen misschien geen feiten van grote historische of strategische 
waarde, maar wel een bewijs van de onverzettelijke drang naar vrijheid die zich overal 

in het land manifesteerde en waarin ook de bevolking van de kleine dorpen binnen 
onze gemeenten zich groot heeft getoond. 

 
Dat heeft uiteindelijk bijgedragen en geleid tot de bevrijding in september 1944. 
 

B. Nijssen 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Achel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Centrale_Crisis_Controle_Dienst
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NEERGESTORTE GEALLIEERDE VLIEGTUIGEN 

 
Onderstaand volgt een beschrijving van de in Budel, Maarheeze en directe omgeving 

neergekomen vliegtuigen. Deze gegevens zijn reeds eerder gepubliceerd in de Aa-
kroniek van september 1984 door H.K.F. Boks in december 1985 door R.J. Jansen. 

 
In de nacht van 2 op 3 mei 1941, schiet een Duitse nachtjager, gevlogen door 
luitenant Knacke, een Wellington I.C. met een gedeeltelijke Poolse bemanning in de 

omgeving van Budel neer. Twee bemanningsleden komen daarbij om het leven, de 
overige vier worden krijgsgevangenen gemaakt. 

 
Op 17 juni 1941 omstreeks half drie in de morgen gaat weer een Wellington verloren, 
nu boven Soerendonk. De bemanning is, volgens Duitse gegevens omgekomen. 

 
Een Engelse bommenwerper gaat in de nacht van 4 op 5 juli 1941, na een aanval door 

luitenant Griese van Geschwader I, in vlammen op. De vier bemanningsleden vinden 
de dood. 
 

In de vroege morgenuren van 7 augustus 1941 wordt opnieuw een geallieerd toestel 
neergehaald. Het vliegtuig komt neer bij Heeze op Ginderover. De waarnemer 

sneuvelt, de vier of vijf overige bemanningsleden worden in gevangenschap gevoerd.  
 
Opnieuw weet luitenant Knacke op 10 oktober 1941 een Engels toestel neer te halen. 

Het vliegtuig komt even over 3.00 uur naast de spoorlijn Maarheeze-Weert terecht.  
De gehele bemanning, bestaande uit 5 personen komt hierbij om het leven. 

 
Op weg naar Dortmund wordt op 15 april 1942 een door Tsjechen bemande Wellington 
I.C. neergehaald, die tussen Maarheeze en Weert terecht komt. 

 
Twee bemanningsleden verliezen het leven, twee raken in krijgsgevangenschap, 

terwijl een mogelijk zesde bemanningslid vermoedelijk weet te ontsnappen. 
 
Een Halifax II stort op 31 mei 1942 neer op De Bleek, nabij de rijksweg Eindhoven-

Weert. Van de bemanning komen drie leden om het leven. De vier anderen redden 
zich per parachute. Zij worden na korte tijd door de Duitsers gevangen genomen. 

 
Om ongeveer 20.30 uur op 22 januari 1943 schiet de Duitse luchtafweer een 

Lancaster neer. Het stort neer in de omgeving van Heeze, waarbij de beide 
boordschutters omkomen. De vijf andere bemanningsleden weten zich per parachute 
te redden, doch vallen in Duitse handen. 

 
Op het land behorende aan de wed. J. Koller D5 te Sterksel, stort in de nacht van 22 

op 23 juni 1943 een Engels vliegtuig neer. Vier bemanningsleden worden 
aangehouden, twee doden geborgen. Later wordt nog een dode gevonden. 
 

Vóór 3 juli 1943 is er een vliegtuig naar beneden gekomen. Het ligt onder Sterksel en 
de bewaking ervan moet aan de luchtbescherming worden overgedragen. Misschien 

het toestel van 22 juni? 
 
De geallieerde luchtmacht krijgt op 31 augustus 1943 weer een verlies te incasseren. 

Een bommenwerper stort in De Pan neer. Twee bemanningsleden worden dood 
aangetroffen. Misschien is nog een tweede machine door de Duitsers uit de lucht 

gehaald, die ca. 3 km. ten ZO van het Maarheezer station neer komt. Van dit toestel is 
de bommenrichter spoorloos, de overige 6 komen om het leven. In die nacht stort ook 
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nog een Stirling bij Dorplein neer. Hier vallen vier doden, twee bemanningsleden 

komen in krijgsgevangenschap, terwijl het lot van een zevende onbekend is. 
 

's Middags op 14 oktober 1943 landt een Amerikaanse jager in de omgeving van 
Budel. Aangenomen wordt dat het een noodlanding is geweest. Van de piloot 

ontbreekt ieder spoor. 
 
Boven het gebied van de Baronie van Cranendonck wordt op 28 mei 1944 een 

geallieerd vliegtuig neergehaald. De piloot komt om het leven. De rest van de 
bemanning laat niets meer van zich horen. 

 
Hoewel officieel geen nationaliteit bekend is van het toestel dat op 5 juni 1944, met 
behulp van paard en wagen geborgen moet worden, kan het best dat van 28 mei zijn. 

 
In het artikel van R.J. Jansen lezen we dat uit een vragenlijst inzake het neerstorten 

van vliegtuigen de volgende gegevens blijken. In de gemeente Maarheeze zijn er voor 
de bevrijding vier vier-motorige bommenwerpers neergestort. Na de bevrijding op 14 
december 1944 nog een vliegtuig. De gesneuvelden zijn door de Duitsers weggehaald. 

Ongeveer dertien manschappen zijn krijgsgevangen gemaakt. Van negen kennen we 
de namen. 

 
Van vierentwintig militairen weten we dat zij aan de Duitsers ontsnapt zijn. 
Het is bekend dat op elf adressen vliegeniers geholpen zijn. Tevens is door 4 personen 

medewerking verleend aan de in veiligheid stelling van piloten. 
 

 
E. Labohm-Heesterbeek 
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VERHALEN OVER DE HULP AAN GEPARACHUTEERDE VLIEGENIERS 

 
Inleiding 

 
Ongetwijfeld zijn er talloze verhalen over hulp aan piloten en andere bemannings- 

leden. Velen zullen via het georganiseerde verzet en hun netwerk zijn ondergedoken 
en teruggebracht richting Engeland om eventueel opnieuw ingezet te worden in de 
strijd tegen onze vijand. Velen hebben daarvoor hun leven gewaagd of zijn 

omgekomen. Een eresaluut aan hen die zich voor deze zaak hebben ingezet. 
 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook verhalen over hoe plotseling zo’n vliegenier bij 
mensen aan de deur stond om hulp te zoeken. Die moesten dan hulp bieden, niet 
beseffende wat voor gevaren ze daarbij liepen, waarbij ook de taal voorde nodige 

moeilijkheden zorgde. 
Onderstaand zijn twee van dit soort verhalen, waarvan er ongetwijfeld nog 

meer zullen zijn. Het eerste gaat over het neerkomen van een vliegenier, de hulp aan 
hem geboden en het weerzien met zijn helpers na 40 jaar. 
Het tweede gaat over hoe een piloot onderweg werd gevonden en geholpen werd uit 

handen van de Duitsers te blijven. Hierbij is ondanks de diverse pogingen van de 
helper nog steeds geen contact tot stand gekomen met de geholpene. 

 
A. Het wonderlijke verhaal van een oud kompasje in Budel 
 

In de nacht van 30 op 31 mei 1942 steeg vanaf Engelse vliegvelden een vloot van 
1040 bommenwerpers op met als doel bombardementen uit te voeren op Keulen. 

Meer dan 400 ton brandbommen werd er over de stad uitgeworpen. Veertig 
geallieerde vliegtuigen werden neergehaald. Luitenant Ray Silver, Canadees, was 
navigator van een viermotorige Halifax, die zwaar geladen plusminus 28 ton woog.  

De Halifax bommenwerper behoorde tot het Bomber Command RAF Squadron 10, 
gestationeerd op de vliegbasis Leeming in Yorkshire, Engeland. Naast Ray Silver 

bevonden zich nog 6 andere bemanningsleden aan boord. Het was Ray's negende 
vlucht naar vijandelijk gebied en tevens zijn laatste. Het was een rustige nacht met 
helder maanlicht. Ze vlogen op een hoogte van plusminus vijf kilometer. 

Vanuit zijn plaats in het vliegtuig zag Ray onder zich in de verte, glanzend in het 
maanlicht, de Maas. Ver beneden hen zag hij de tweemotorige bommenwerpers 

vliegen, een gemakkelijk doelwit vormend voor Duitse nachtjagers. Hij riep door de 
intercom naar Tony Moore, de piloot, blij te zijn op zo'n nacht niet In zo'n 

tweemotorige kist behoeven te zitten! Op hetzelfde moment echter hield de intercom 
er mee op. Tussen Tony en Ray sloeg letterlijk een gordijn van vuur door het vliegtuig. 
Lichtspoor, anti-pantser, het was van alles. Ray zag de kogels in de stoel slaan, 

waaruit hij een paar seconden eerder was opgestaan. De vuurstoten hielden ongeveer 
20 seconden aan. 

 
De Duitse piloot moet een expert geweest zijn. Hij raakte de bommenwerper over de 
volle lengte van de romp, precies in het midden. Frank Walker, de staartschutter, 

Marshall English, de rugschutter waren op slag dood, naar later is vastgesteld. Hun 
lading brandbommen stond in lichterlaaie. Ray keek naar Tony Moore, hun piloot, 

schuin boven hem en zag aan zijn gezicht dat het afgelopen was. Het schijnsel van 
de brandende vleugels glinsterde in zijn ogen. Hij gebaarde met zijn duim omlaag dat 
Ray en de zijnen moesten springen. Ray drukte op twee rode knoppen, waarmee hij 

de springladingen in de G-set liet ontploffen. Dat was hoogst geheime apparatuur voor 
radionavigatie boven vijandelijk gebied. Daarna klapte hij de kaartentafel omhoog, 

maakte het noodluik open, dat zich daar onder bevond en liet zich samen met de 
overlevenden in de nacht vallen. 
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Naast Ray Silver waren dat Harold Stacey, Donald Thurlow en J.K. Ogden. 

 
Zijn gezicht zat klem tussen de  lijnen van zijn parachute. Uit het donker kwam met 

angstaanjagend gehuil de schim van een vliegtuig op hem af en ging rakelings langs 
hem heen, waarna het weer onwerkelijk stil werd om hem heen. Hij luisterde naar het 

zachte geflapper van de parachute. Aan de nachtelijke horizon, zestig mijl verderop, 
zag hij de vuurgloed van het brandende Keulen. Hun Halifax stortte in de buurt van de 
Rijksweg in Maarheeze neer. 

Ray dreef met zijn parachute naar schatting zo'n 10-15 mijl in zuidelijke richting af en 
kwam vlak naast een bos aan de grond. In het bos hield hij zich enkele uren schuil. 

Om 5 of 6 uur in de ochtend is hij van daaruit te voet in Noordelijke, c.q. Noord-Wes-
telijke richting gelopen door een bosachtige streek, zonder verharde wegen, waarbij 
hij een afstand van circa 10 km zou hebben afgelegd. 

 
Tegen 12 uur in de middag -het moet op een regenachtige zondag zijn geweest- 

ontdekte hij enkele los van elkaar liggende woningen in de buurt van een heel klein 
dorp (de Berg). Bij een ervan, dat wat afzonderlijk lag, klopte hij aan om hulp. 
In dit huis op de Berg, nu Voorterdijk 23, woonden An en Sjef de Werdt met hun 4 

kinderen. Sjef was op die zondag naar zijn werk op de Zinkfabriek. An was met haar 4 
kinderen en een neefje van hun thuis. Toen Ray op dat adres aanklopte deed een klein 

jongetje open (Jan). Jan ging zijn moeder halen en zei: 
 "Os mam,er is iemmut aon de deur en ich kan um ni verstaon!" 
 

An ging kijken en zag een lange kerel in donkere kleren. Ze dacht eerst dat het een 
smokkelaar was, want die had je toen veel, maar plotseling drong het tot haar door 

(door de taal die ze niet verstond en het RAF embleem) dat het een piloot was. Het 
regende dat het goot en hij was drijfnat. 
An gebaarde hem binnen te komen, er niet over nadenkend, dat ze door hem binnen 

te laten ook de oorlog had binnen gelaten. Ze riskeerde daarmee zonder proces door 
de Duitsers te worden doodgeschoten. Zij, haar man en haar vier kinderen. 

An verstond Ray in het geheel niet maar maakte hem duidelijk dat hij zijn doornatte 
kleding uit moest doen en heeft hem toen van andere kleding van haar man Sjef 
voorzien. Zij verschafte hem een stel ondergoed, waarvan de broek lange pijpen had, 

kousen en schoenen. Natuurlijk kreeg hij ook een bovenbroek alsmede een rood 
overhemd, colbertjasje en stropdas. Ray werd naar de schelft (hooizolder) gedirigeerd 

om er te slapen. Ondertussen naaide An enkele voorwerpen van zijn ontsnappings- 
uitrusting in de boorden (manchetten) van de mouwen en de kraag van het overhemd 

en de broeksband. 
Ondertussen was ook Sjef thuisgekomen en werd op de hoogte gesteld van het 
gebeurde. Ze zei tegen Sjef "ik ga hem niet aangeven, maar jij bent de baas in huis." 

Hij deed het ook niet. Ondertussen was Ray van de "schelft" af gekomen en kon met 
veel moeite uitdrukken dat hij hoge nood had en naar het "huuske" moest. An was in 

de keuken aan het boter kamen, iets wat in die jaren niet mocht, waarbij Ray zijn 
ogen uitkeek. 
Ray maakte An en Sjef duidelijk dat zijn kleren verbrand moesten worden, omdat dat 

bij een eventuele ontdekking levensgevaarlijk zou zijn. 
An zei dat toe, maar vond het jammer van de mooie kleren en verborg deze onder 

een hoop hout in een "kunstmoijer" (kunstmoeder, een bak met kachel waar 
eendagskuikens in werden grootgebracht). Na de bevrijding liet ze door haar zuster 
van het donkerblauwe uniform een jasje maken voor haar dochter Tilly en werden de 

laarzen voor vijfentwintig gulden verkocht aan de portier-bewaker van de zinkfabriek 
(Harrie Zentjens), waar haar man werkte. 

Nadat de kleren verstopt waren maakte An aan Ray duidelijk dat zij graag het 
kompas, een klein rond dingetje gebruikt als bovenste knoop, dat Ray bij zich had als 
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souvenir, wilde bewaren. Onder de nodige bedenkingen -vanwege de veiligheid van de 

familie zelf- stemde Ray er toch in toe. 
 

An en Sjef wisten ook niet wat ze met Ray aan moesten. Hoewel de onderlinge 
communicatie wegens de taalmoeilijkheden uitermate beperkt en moeilijk was, 

maakte Ray uit gevoerde gesprekken op, dat hij naar een vlakbij gelegen kanaal (bij 
Neerpelt) moest gaan en daar pogen met behulp van een schipper verder te komen. 
In de avond tegen middernacht werd Ray door An via het Asbroek naar de Belgische 

grens gebracht, van waaruit Ray alleen verder moest. Hij kreeg voor twee dagen eten 
mee. 

Ray liep de hele nacht door en trok in de vroege morgen door Eindhoven. 
Iets ten Noorden van Eindhoven, werd hij gegrepen, juist toen hij een rijwiel "leende" 
om daarmee sneller weg te kunnen komen. Dat zou volgens zijn zeggen op de 3e juni 

geweest zijn. Na zijn aanhouding is hij vervoerd naar Amsterdam, waar hij door de 
Gestapo, handen en voeten geboeid, werd verhoord. Ze wilden natuurlijk weten hoe 

hij aan die burgerkleren was gekomen. Ondanks de talloze strenge verhoren gaf hij 
geen krimp, steeds denkende aan de veiligheid van de familie die hem geholpen had. 
Ten lange leste kon hij ze wijsmaken dat hij die kleren gestolen had en kwam terecht 

in een krijgsgevangenenkamp. Op het einde van de oorlog kreeg hij zijn vrijheid 
terug. 

 
Ondertussen had An het kompasje met wat zilvergeld verborgen in een glazen pot, 
onder de oven in een klein bakhuisje achter de boerderij. Moeders eigen geheime 

schat waar niemand van wist. De hele oorlog lang hielden de vier kinderen van An de 
Werdt en hun neefje angstvallig hun mond over de Canadese piloot, die zelfs zijn 

naam niet had willen noemen. Direct na de bevrijding namen ze het kompasje om 
beurten mee naar school om het trots aan de meester te laten zien. Later raakte het 
kompasje zoek en niemand wist waar het gebleven was. 

Toen de oorlog al jaren achter de rug was, in 1982, kreeg Ruud Groen van het 
Eindhovens Dagblad, via-via een brief van ene Ray Silver in Canada, die zoekende was 

naar de mensen die hem in de oorlog geholpen hadden. 
Ergens in de buurt van de Maas moest het volgens hem zijn? 
Onder de kop: "Wie in Maarheeze of omgeving gaf in 1942 onderdak aan 

geparachuteerde Engelse vliegenier" kwam de vraag met aanwijzingen in diverse dag- 
en weekbladen. Hierop reageerde o.a. de familie de Werdt. Zij kregen Ruud Groen op 

bezoek en deze stelde door verdere persoonlijke vragen, hem ingegeven door Ray 
Silver, en een foto van hem vast dat Ray Silver inderdaad in 1942 was geholpen door 

de familie de Werdt. Het wachten was nu op de dag dat Ray Silver in Budel zou 
verschijnen, dat zou zijn op 14 september 1982, om precies te zijn. Toen Ray in het 
vliegtuig stapte naar Engeland, waar hij eerst een reünie zou bijwonen alvorens met 

zijn vrouw Lynn op eigen gelegenheid verder te reizen naar Budel, gebeurde er 
iets heel wonderbaarlijks. An de Werdt zocht op de tast naar een knoop op de bodem 

van haar naaidoos en vond tot haar eigen stomme verbazing het vermiste kompasje. 
In de bijna veertig jaar dat het kompasje zoek was, heeft ze minstens tweemaal per 
week haar naaidoos gebruikt en in die tijd moet ze hem minstens twintig keer 

helemaal hebben omgekeerd en is daarbij zeker enkele keren van de tafel gevallen, 
zoals dat met naaidozen gaat. 

Wonderbaarlijk toch dat nu de komst van Ray zich aandiende het kompasje werd 
teruggevonden. Een ding niet groter dan een dubbeltje. Een zoekgeraakt kompasje 
dat zich weer laat terugvinden, wanneer na veertig jaar de man die het eens bij zich 

droeg terugkeert naar de plaats waar hij het achterliet. Is dat toeval? "Er is meer in 
de hemel en op aarde, vriend Horatio, dan waarvan jouw wijsheid droomt" zei 

Shakespeare. 
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Zo kwam Ray Silver opnieuw voor de mensen waar hij in 1942 had aangeklopt. Nu 

waren de tijden minder grimmig dan toen. Geen oorlog, geen gevaar om door de 
Duitsers tegen de muur te worden gezet en doodgeschoten te worden. Ray en An 

vlogen elkaar in de armen, terwijl om hen heen de nodige tranen werden weggepinkt. 
De huiskamer zat vol volk. Ray Silver zat daar sprakeloos in het middelpunt van een 

overweldigende Brabantse hartelijkheid. An de Werdt keek naar hem als naar een 
verloren zoon, die na veertig jaar plotseling weer opdook. 
Ray gaf haar ook een ingelijst gedicht, dat hij speciaal voor haar had geschreven met 

een vertaling erbij. Na het lezen staarde ze een beetje aangedaan voor zich uit en zei 
zachtjes: "Dè's fijn". "That's fine" verstond Ray Silver. Sjef de Werdt was inmiddels al 

lang overleden en An woonde nu naast haar zoon aan de Maarheezerweg. Later op de 
dag gingen ze natuurlijk naar het huis waar Ray Silver in 1942 was aangekomen. Ray 
ging hier nog eens naar de "schelft" (hooizolder) kijken, waar hij geslapen had. Zo'n 

weerzien na 40 jaar is toch een hele "consternatie". 
 

De omgekomen kameraden van Ray Silver liggen begraven op de Eindhovense 
begraafplaats Oude Toren. Ray Silver is na de oorlog in de journalistiek gegaan en 
voert dat beroep heden ten dage nog altijd uit. 

Harold Stacey Donald Thurlow en J.K. Ogden die samen met Ray Silver uit het 
vliegtuig waren gesprongen, werden direct na de landing gevangen genomen en 

krijgsgevangen gemaakt. Ook zij zijn na de oorlog in vrijheid gesteld. 
 
An de Werdt, inmiddels 85 jaar oud, verblijft vanaf 1988 in het bejaarden- 

huis Mariënburght in Budel. 
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B. Het verhaal van de etenskar van de Zinkfabriek in Dorplein 

 
Thieu Vonken, geboren in augustus 1921, werkte in de oorlogsjaren op de Zinkfabriek 

in Dorplein. Hij stond in de werkplaats en was metaaldraaier. In deze jaren had hij er 
nog een andere baan bij. Vanuit de Zinkfabriek ging Thieu iedere werkdag om 10 uur 

op pad om in Weert bij de tricotagefabriek van Berens eten te halen in de gaarkeuken 
aldaar. Dit eten was bestemd om de werknemers, die 's middags overbleven in de 
Zinkfabriek, van wat extra's te voorzien. Met dit voedsel was hij dan om plusminus 12 

uur terug bij de Zinkfabriek. In Dorplein zelf was niets te krijgen. 
Het eten haalde hij met een bakfiets met daarachter een tweewielig wagentje. Hierop 

stonden de twee afgesloten ketels van 35 liter waarin zich het warme voedsel bevond. 
Zo toog hij in het najaar van 1943 met zijn bakfiets richting Weert om voedsel te gaan 
halen. Ergens langs het kanaal hoorde hij links van de weg vanuit de struiken dat er 

naar hem geroepen werd om te stoppen. Thieu stopte onmiddellijk en zag dat er een 
piloot uit de struiken te voorschijn kwam. Als eerste reactie deed hij zijn overall uit en 

gaf die aan de piloot, zodat deze wat gecamoufleerd was. Thieu was nogal groot van 
postuur zodat de pijpen van de overall wat te groot waren voor de piloot. 
Daarna wees de piloot op de ketels en gebaarde Thieu dat hij wel wat te eten lustte. 

Thieu opende de deksels om hem ervan te overtuigen dat de ketels leeg waren en 
legde hem zo goed als dat mogelijk was uit dat hij onderweg was naar Weert om eten 

te gaan halen. Hij gebaarde de piloot zich weer in de struiken te verstoppen en daar 
te wachten tot hij terug kwam uit Weert. Daarna haastte hij zich naar Weert en 
vertelde daar niets van het voorgevallene. Bij zijn terugkomst zat de piloot nog op 

dezelfde plaats. Hij liet hem in zijn ketels kijken en kon hem overtuigen dat het 
moeilijk was hieruit met de handen te eten, daar hij die dag enkel soep had meege - 

kregen. Het vliegtuig van de piloot was op weg naar Duitsland in de zoeklichten 
terecht gekomen en in brand geschoten. Met de parachute was hij er uit gesprongen 
en afgedreven tot achter Dorplein, waar hij zich had verstopt in de struiken. Thieu had 

onderweg naar Weert en terug nagedacht wat hij er mee moest doen. Hij zette de 
piloot in zijn overall voor op de bakfiets en reed ermee naar de Zinkfabriek, ongekend 

van het grote gevaar dat hij liep. 
Onderweg kwamen ze verschillende Duitse wagens tegen, die naar de piloot op zoek 
waren. Dat hij voor op de bakfiets in een overall zat, kwam gelukkig niet bij ze op.  

Ze dachten dat deze persoon bij de etenshaler hoorde. 
Bij de portiersloge aangekomen vertelde hij het voorval aan de portier, die zich een 

hoedje schrok, omdat hij wist dat de Duitsers hem aan het zoeken waren. Snel werd 
hij het kolenhok in gedirigeerd, want bij de loge was het tegen de middag een komen 

en gaan van mensen. In het kolenhok kreeg hij eerst wat te eten. Ondertussen had de 
portier de directie geïnformeerd en ook een bekende die Engels kende. Thieu ging 
weer aan zijn werk. De directie was niet blij met de piloot op hun terrein, want dat 

zou nare gevolgen voor de Zinkfabriek kunnen hebben. Er werd zo snel mogelijk 
contact gezocht met leden van de ondergrondse in Dorplein, die hem af kwamen 

halen bij de loge, gecamoufleerd als Duitse militairen. Vandaar werd hij, via de 
gebruikelijke kanalen, verder getransporteerd terug richting Engeland, 's Middags om 
een uur of vier kwam de baas van Thieu zeggen dat hij zijn overall moest komen 

ophalen op het hulppolitiebureau. Daar vertelden ze hem niet meer dan dat de piloot 
in goede handen terecht was gekomen. 

In de eerste tijd stond Thieu niet bij het gebeurde stil, maar later ging er toch iets bij 
hem knagen. Hij wilde graag weer met zijn "bakkenist" in contact komen en dat was 
niet zo eenvoudig want hij had geen naam, geen nummer, helemaal niets van hem. 

Via de plaatselijke politie, waarvan er ook medewerkers in de ondergrondse zaten is 
hij toen in het bezit gekomen van een foto van zijn piloot de "medepassagier", doch 

dit was het enige wat er van hem was. 
Hij heeft toen foto's laten maken van de gebruikte fiets, waarmee het eten werd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zinkfabriek_(Budel)
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gehaald. Samen met de pasfoto's werd een brief opgesteld in het Engels van het 

gebeurde en opgestuurd naar een opsporingsbureau van gepensioneerde militairen in 
Engeland. Het adres had hij gekregen van de geallieerde militairen die ieder jaar in 

België (Lommel en Hamont) herdenkingsbijeenkomsten houden. Tot op heden heeft 
Thieu nog steeds niets gehoord. Natuurlijk knaagt dat aan hem want hij zou toch zo 

graag nog eens contact hebben met de piloot, indien die nog leeft, die hij op zijn bak- 
fiets naar de Zinkfabriek vervoerde. 
 

Besluit 
Dit waren dan de twee verhalen. Hopelijk kunnen deze er toe bijdragen dat er nog 

meer van dit soort verhalen blijven komen en later eens in de Aa-kroniek verteld 
worden. Laat maar wat horen. 
 

H. Jaspers 
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DE BEVRIJDING 

 
Op 6 juni 1944 zijn de geallieerde legers in Normandië geland. De Duitse legers, die 

toch al door het steeds groter wordende overwicht van de geallieerden in de lucht in 
de verdrukking kwamen, worden nu ook ter land in de verdediging gedrongen. De 

successen van de invasietroepen doen de Duitsers terugtrekken, hetgeen in onze 
omgeving resulteert in maatregelen die een zo veilig mogelijke aftocht mogelijk te 
maken. 

Een van die maatregelen is de opdracht aan de gemeenten om in verband met 
meerdere "Tieffliegerangriffe", "Deckungslöcher" langs de wegen voor doorgaand 

verkeer te graven. Deze schuttersputjes worden later tijdens de gevechten zowel door 
de Duitsers als door de Engelsen benut. Voorts moet grasland ontzood worden om 
onverwachte luchtlandingen onmogelijk te maken. Verder moeten NSB-ers en andere 

handlangers van de Duitsers voortaan met voorrang aan woonruimte worden 
geholpen in geval van evacuatie. 

 
Steeds zwaardere sancties voorde burgers, die aan deze maatregelen mee moeten 
werken, geven inzicht in de toenemende paniek bij de bezetter. De moord op zes 

verzetsstrijders te Dorplein twee weken voor de bevrijding en op A. Meurkens, die op 
de hei bij Leende van nog bezet gebied naar het bevrijde Budel wilde gaan kan als het 

meest extreme gevolg van deze paniek en als dieptepunt van de hele bezettingstijd 
gezien worden. 
 

 
 

Engelse tank op de Markt te Budel (20 september 1944) 

 
Op de ochtend van 20 september 1944 beginnen voor onze gemeenten de laatste 
gevechtshandelingen van de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden verdrijven de 

bezetters vanuit Hamont naar het noord-oosten trekkend. De laatste verzetshaarden 
in de vorm van Duitse batterijen o.a. in de Fabrieksstraat, op de oude Molenberg en 

op het oude voetbalterrein aan de Dorpsstraat te Budel, Zitterd en Winkel te 
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Soerendonk en bij de boerderij van Biemans in de Vogelsberg te Maarheeze, worden 

beschoten en uitgeschakeld. Gelukkig ontstaat er alleen materiële schade (de huizen 
van A.Saanen, G. Staals, P. Soors en de schuur van P. Beerten zijn in brand 

geschoten). Er waren geen slachtoffers te betreuren onder de burgerbevolking, die 
tussen twaalf en vijf uur angstige momenten in de schuilkelders moest doorbrengen. 

Helena Bartels herinnert zich de bevrijding nog als de dag van gisteren en maakte er 
een gedicht over: 
 

BEVRIJDING 
 

Traag, lusteloos, verslagen, 
zo trekken ze voorbij. 
Te moe een vijand te belagen 

om 'n plunjezak te dragen, 
in eindeloze rij. 

Wij staren ingelukkig blij, 
door de geblindeerde ramen. 
 

Soms zit er nog een op 'n paard, 
(vast bij 'n boer gestolen), 

'n oude fiets, ergens vergaard, 
maar hoeveel is de vrijheid waard? 
We glimlachen nauw verholen, 

daar achter het raam verscholen 
en wachten maar bedaard. 

 
Waar twee wegen zich splitsen 
staat 't kruisbeeld op het punt. 

We zullen ons toch wel vergissen, 
zit iemand daar te kissebissen? 

Buurman, die we opa noemen, 1) 
zit verscholen tussen't groen. 
Bang om ook maar iets te missen. 

 
Ineens 'n plof op de zandzak, 

voor Y kelderraam gezet. 
We zien, doodstil en mak, 

hoe naast 'n grote soldatenhak, 
een zwart geweer wordt neergelegd, 
De juichstemming is weggeëbt, 

en hij maar zitten op die zak. 
 

Op de keukendeur klinkt gebons. 
"Haben Sie etwas zu essen?" 
Verwilderd kijkt hij in 't rond, 

Och ja, wilt U een appel soms; 
(al is het niet zo'n beste). 

Weg snelt hij ten leste. 
Wat is hij jong! 
 

Hoe vlug gaat alles dan opeens. 
De geallieerden trekken binnen. 

Nauwelijks te geloven vreemd, 
dat dit nu eindelijk vrijheid heet, 
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daar achter onze blinden. 

Haasten om de vlag te vinden, 
want mensen, - het is feest!!! - 

 
Niemand mag na 8 uur buiten, 

Rijen tanks aan iedere kant. 
We horen vreemde mannen schuifelen, 
onwennige Engelse klanken buitelen 

over de smalle vensterbank. 
We zijn vrij: O, God zij dank! 

Ik weet zeker, dat we huilden. 
 
In geur van Virginnia sigaretten, 

vermengd met een ontsmettingszeep. 
Mannen met vlotte khaki baretten, 

die ons dorpje nu bezetten. 
Morgen, morgen is het feest! 
Nooit is er zo'n feest geweest! 

We konden bergen wel verzetten! 
 

't Voetbalveld (2) vol soldatententen, 
fornuizen voortdurend gloeiend rood. 
Wat konden ze ons mateloos verwennen, 

met dingen die we niet meer kenden, 
zoals corned beef en wittebrood. 

Daarvoor deed men haast een moord. 
Evenals voor echte sigaretten. 
 

Ons dorp, met ingebakken aard 
zag spoedig voordeel in de handel. 

Scharrelaars stonden weldra klaar. 
"Zeg mister, zien de patieters algaour?" 
Zij; was bij de keuken niet weg te branden. 

Ging zelden weg met lege handen. 
Een zekere dame, met al grijzend haar. 

 
De hele santekraam kon ze gebruiken. 

Geloof me dat was lang niet mis. 
Niet makkelijk zou ze iets verguizen; 
Deed dozijnen blikken ras verhuizen. 

Ik mag doodvallen als ik me vergis, 
daarvoor schuwde ze geen enkele list. 

De Tommies grapten wat oogluikend. 
 
Een officier kwam bij ons slapen, 

tiet logeerbed werd vlug opgedekt. 
Hoeveel lekkers we toen aten, 

wat een vreugde Engels te praten, 
er werd niet op een fout gelet. 
Echte koffie werd gezet, 

zodat de we tijd helemaal vergaten. 
 

Onder de flonkerende sterrenhemel, 
klonk zacht getik al op mijn raam. 
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Bij het schijnsel van een zaklantaarn, 

keek ik verschikt tegen een geweerloop aan. 
"Of ik een briefje aan de captain wilde geven?" 

Het is meer dan 45 jaar geleden, 
doch reken maar van Yes, 

mijn leven lang, 
zal ik dit niet vergeten. 
 

 
1) François Beelen, broer van de slager. 

2) Gelegen achter de tuinen vanaf de zadelmakerij van Oom Nelis tot de café van J. 
van Leeuwen. Nieuwstraat. Dus later H. van Winkel tot slagerij Vonken. 
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De laatste Duitse soldaten trekken zich in de richting van Weert terug en daarmee zijn 
Budel en Maarheeze op respectievelijk 20 en 21 september 1944 bevrijd. Nu kan het 

gewone leven weer zijn intrede doen. De wederopbouw en het opvangen van 
evacuees uit gebieden waar het gevaar voor de veiligheid van de bevolking nog niet 
geweken was, zijn de voornaamste zaken die nu aan de orde kwamen. 

Burgemeester van Hout van Budel en van Schalk van Maarheeze zijn resp. op 17 juli 
1943 en 8 juli 1944 door de Duitsers ontslagen; wegens hun recalcitrante houding 

vonden zij in de ogen van de bezetter weinig goedkeuring. 
Beiden worden na de bevrijding opnieuw geïnstalleerd. Bij Koninklijk Besluit van 18 
september 1944 zouden de gemeenteraden worden samengesteld uit mensen, die het 

vertrouwen tijdens de bezetting hebben behouden. In de eerste plaats zouden zij, die 
op 10 mei 1940 lid waren benoemd worden. 

In Budel komt de nieuwe gemeenteraad in 1945 weer bijeen en worden J. van Hunsel 
en H. Verlaak tot wethouder gekozen. 
Voor de wederopbouw is o.a. een herstel van de infrastructuur en daarmee van de 

vervoersmogelijkheden noodzakelijk. Al in november 1944 werd een kapotte Duitse 
autobus door heer Arts gerepareerd en als eerste naoorlogse wagen ingezet voor 

voedselbevoorrading, maar het duurt nog tot juni 1945 voordat er een autobus van de 
E.M.A. een geregelde dienst van Budel en Maarheeze op Eindhoven gaat 

onderhouden. Tot 1947 blijft het openbaar vervoer problematisch. 
In oktober 1944 is het elektriciteitsnet van Budel door oorlogsgeweld buiten werking 
gesteld en wordt Budel vanuit Hamont van licht voorzien. De bevolking krijgt opdracht 

er opgaven van te doen als men over eventuele stroom-opwekkingsinstallaties 
beschikt. Tevens worden de restanten van verwoeste gebouwen onteigend en 

gereserveerd zodat de materialen voor noodgevallen gebruikt kunnen worden. Nog 
twee jaren lang worden blindgangers, granaten, mijnen, pantservuisten e.d. 
aangetroffen en verzameld in de brandweergarage, marechausséekazerne en op open 

terreinen onder Dorplein en op de grens van Maarheeze met Hamont en van 
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Maarheeze met Someren. 

 
Zoals we zien zijn onze gemeenten goeddeels verschoond gebleven van directe 

fronthandelingen en de daarmee gepaard gaande schaden en slachtoffers. In Noord-
Limburg daarentegen golft het front heen en weer en worden bijvoorbeeld tussen 

Weert en Venlo 49 kerken verwoest en 84 beschadigd. Dit resulteert in een toeloop 
van evacué's naar onze streek. In oktober 1944 worden 1450 personen van Venray, 
Blerick, Vierlingsbeek en Eist naar Maarheeze geëvacueerd, die tot na de bevrijding 

van Limburg blijven. De terugkerende gezinnen missen als gevolg van verwoesting en 
diefstal alles en de wederopbouw verloopt zo traag, dat sommigen de derde 

winter nog moeten ingaan gehuisvest in een kippenhok. 
11 april 1945 komen 200 evacuees naar Maarheeze waardoor het legale aantal circa 
700 wordt. Daarbij zijn 200 "wilde" evacué's niet meegerekend. 

De gemeente telt zelf 3300 inwoners, zodat het getal van 4000 wordt overschreden. 
Repatriërenden komen na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 geleidelijk 

terug. Oktober 1944 worden 300 gerepatrieerden in Maarheeze gevestigd. Per man 
ontvangen de gemeenten een vergoeding van 200 gulden. 
De geschetste moeilijkheden en offers van de bevolking nemen niet weg dat er in 

september 1944 een paar dagen gefeest wordt om de bevrijding te vieren en dat een 
jaar later op particulier initiatief herdenkingstochten door de buurten en volksspelen 

op het marktveld in Budel worden gehouden. 

 
 

 
Het henwinnen van de vrijheid en het succes van de wederopbouw luidden een nieuw 

tijdperk in, waarin wij gelukkig alleen tijdens herdenkingen met de oorlog 
geconfronteerd worden. 
 

J. Jakobi 
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DE ZUIVERING 

 
Geen onderwerp laat zich zo moeilijk beschrijven als een waarin persoonlijke 

gevoelens een belangrijke en alles overheersende rol spelen. Gevoelens, die slechts 
tot op zekere hoogte objectief te meten zijn omdat juist die door allerhande factoren 

worden beïnvloed, die op hun beurt evenmin meetbaar zijn. 
 
Daar komt nog bij dat ook de vraag: "Wat is de waarheid?" veelal niet met een simpel 

"dit of dat" te beantwoorden valt. 
Een van auteurs van de geschiedschrijving in dit nummer van de Aa-kroniek 

neergelegd, kwam tot de ontstellende conclusie dat uit een aantal interviews niet kon 
worden vastgesteld welke de werkelijke en juiste toedrachten van bepaalde 
gebeurtenissen waren geweest. Niet kon worden uitgemaakt wie "goed of wie juist 

fout" waren geweest. Zelfs viel niet na te gaan "hoe goed" de "zuiveraars", die het kaf 
van het koren moesten scheiden in de directe na-oorlogse periode, waren geweest. 

 
Wat betekende trouwens "goed" en wat was per definitie 'fout"? Het antwoord op die 
vragen was en is nog steeds heel moeilijk te geven. Leden van de "partij" waren soms 

infiltranten, die zich op die wijze van informatie konden voorzien om de illegaliteit te 
helpen. Maar het omgekeerde kwam ook voor. Zo zijn er vele gevallen bekend van 

allerlei aard. Wie zich dat realiseert wacht zich wel een oordeel uit te spreken over 
"goed en fout". Hooguit over wat goed of fout was, maar zeker niet over wie.  
Die beslissing behoorde aan de rechter en niet aan het volk. 

 
Duidelijk is dat de werkelijk 'fouten" na de bevrijding alles in het werk stelden om 

excuses aan te dragen en hun daden probeerden te bagatelliseren. 
De een beweerde: "Door mij is niemand verraden. Ik heb geen mensen aangegeven". 
De ander had alleen zijn bedrijf maar voortgezet en kon het niet helpen dat hij slechts 

vijanden tot klant had. Wie was nu "goed" en wie was fout"? 
Het werd al met al een geweldig moeilijke zaak om orde in de chaos te scheppen en 

vooral om naar eer en geweten recht te doen.  
 
De bijzondere rechtspleging 

 
Al in 1943 beraadt de Nederlandse regering in Londen zich over het vraagstuk hoe het 

na de bevrijding moet gaan met het uitoefenen van het gezag, het buitenwerking 
stellen van de Duitse verordeningen, de berechting van vijandelijke en 

onvaderlandslievende elementen, enz. Zo komen in 1943 en 1944 een aantal 
besluiten tot stand, die -al naar gelang het Rijk in Europa bevrijd zal zijn- in werking 
zullen treden. Alleen op die manier kan er weer recht geschieden op basis van wat wij 

daaronder verstaan. Dat neemt niet weg dat er aanpassingen van de wettelijke 
bepalingen nodig zijn, eenvoudig omdat de omstandigheden van buitengewone aard 

zijn. 
Wat aan gevallen aan het Bijzondere Hof wordt voorgelegd is van zeer uiteenlopende 
aard. Oorlogsmisdadigers waarover in enkele gevallen de doodstraf wordt 

uitgesproken en voltrokken. 
In andere gevallen betreft het slechts het lidmaatschap van de N.S.B., zonder dat 

betrokkenen zich hebben schuldig gemaakt aan ernstige vergrijpen. 
 
Voor het merendeel worden de verdachten tijdelijk geïnterneerd om het Hof de 

gelegenheid te bieden een diepergaand onderzoek te kunnen instellen. 
Dan blijkt ook dat persoonlijke motieven een rol hebben gespeeld om mensen uit de 

circulatie te halen. Dezelfde geest die onder het Hitlerregime zulke wonden heeft 
geslagen, is nog niet overwonnen. 
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Het valt, voor wie dit alles niet van dichtbij heeft meegemaakt, absoluut niet te 

begrijpen dat er fouten zijn gemaakt in de beoordeling en de berechting van 
oorlogsmisdadigers, collaborateurs, zwarthandelaren en wat dies meer zij, tot en met 

degenen die zich letterlijk met niets hebben bemoeid, toe. 
Maar zijn deze laatsten niet evenzeer schuldig, juist omdat zij geen poging 

ondernomen hebben om de terreur een halt toe te roepen? 
Dat zijn de vragen waarover het Bijzondere Hof zich te buigen heeft en de  
gevallen waarover het moet oordelen. Achteraf bezien is het niet zo verwonderlijk -

hoewel het in sommige gevallen toch nog steeds ergernis opwekt- dat er ook in zware 
gevallen van collaboratie- zo mild is geoordeeld. Ook nu vragen de ouderen en met 

name de slachtoffers, zich nog af of er wel gerechtigheid is geschied. 
 
De situatie in onze dorpen 

U zult het met ons eens zijn dat het een halve eeuw na de oorlog niet meer mogelijk 
is deze zaken opnieuw aan de orde te stellen. Dat betekent echter ook dat wij geen 

oordeel meer mogen vellen over dorpsgenoten en het zeker niet op onze weg ligt 
oude wonden open te rijten. Toekomstige historici moeten maar beoordelen of er goed 
gehandeld is of niet. 

 
Het betekent ook dat wij in de Aa-kroniek geen namen kunnen noemen en niemand 

met de vinger kunnen nawijzen. Ergo, concrete gevallen van welk soort "vergrijp" ook, 
zullen evenmin te berde gebracht (kunnen) worden. 
Voor zover (nog) in het Budels archief aanwezig, geldt dat de stukken welke op de 

berechting en zuivering betrekking hebben, voorlopig nog niet openbaar zullen zijn. 
Wij moeten daarom volstaan met algemeenheden en statistische gegevens. 

 
Hoewel Maarheeze een dergelijk besluit - voor zover bekend- (nog) niet genomen 
heeft, worden ook ten aanzien van deze gemeente dezelfde regels in acht genomen. 

 
Maarheeze 

 
Blijkens een op 7 maart 1945 verschenen rapport inzake zuiveringsmaatregelen 
worden de als N.S.B.-ers bekend staande inwoners onder arrest gesteld. Het betreft 

naar alle waarschijnlijkheid 34 personen, die in eerste instantie naar het 
Rijkswerkkamp van de werkverschaffing worden overgebracht en vandaar via 

Eindhoven in het voormalige concentratiekamp Vught terecht komen. Op genoemde 
datum bevinden zich daarvan nog 18 personen in het kamp. De overigen moeten dus 

reeds eerder weer op vrije voeten zijn gesteld, behoudens één, die kans gezien heeft 
om te ontvluchten. Er wordt vermoed dat hij zich op Belgisch grondgebied ophoudt. 
Op 12 mei d.a.v. zijn nog eens 7 geïnterneerden ontslagen, zodat er zich nog 11 

onder arrest bevinden. 
Opmerkelijk is dat burgemeester van Schalk veel moeite doet bepaalde figuren op te 

laten pakken, doch na enkele maanden al weer pleit voor vrijlating. Dit laatste houdt 
verband met het feit dat het 60-jarigen betreft, de grens om vervroegd uit Vught 
ontslagen te kunnen worden. 

Ook in juni 1945 gaan de arrestaties door. 
Wanneer een van zijn ambtenaren naar zijn mening ten onrechte wordt beschuldigd 

van het uitleveren van een Engelse piloot, springt hij voor hem in de bres en geeft zijn 
visie op de aantijgingen in duidelijke bewoordingen weer. 
Niet iedereen wordt opgepakt. Dat geldt bv. voor het hoofd van de Staatsbrand-

weerpolitie, die sinds 21 juni 1945 voortvluchtig is. Wie ook weet te ontkomen is A. 
Bouwman, die door de bezetter in de plaats van J. van Hout 

aangestelde burgemeester. Toch heeft dit hen weinig weten te baten, want na kortere 
of langere tijd zijn allen gearresteerd en hebben de hen toegemeten straf moeten 
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ondergaan. 

 
Uit de stukken komt voorts een zekere rivaliteit voor de dag tussen de Gemeenschap 

'Oud illegale werkers Nederland', afdeling 'Cranendonck' en plaatselijke 
overheidsdienaren. Zij bestoken elkaar te vuur en te zwaard om zekere elementen uit 

de gemeenschap te stoten c.q. daarin juist te laten terugkeren. De vraag: "Wie was 
goed en wie fout" is hier de inzet en meningen daaromtrent lopen hemelsbreed 
uiteen. 

 
Zeven personen worden bij wijze van straf in april 1946 ontzet uit het actief en passief 

kiesrecht. 
 
Budel 

In Budel gaat het weinig anders toe. Waar een luchtje van N.S.B.-er zijn wordt 
opgesnoven, komt burgemeester van Hout onmiddellijk in actie voor zover het onder 

hem ressorterende ambtenaren betreft. Verschillende worden door hem, krachtens de 
hem door de plaatsvervangend Commissaris der Koningin verleende bevoegdheid van 
5 oktober 1944, geschorst. 

 
Het niet al te royaal van opzet zijnde gemeentelijke apparaat wordt zo nog 

extra uitgedund. 
 

 
 
 

Wie niet geschorst wordt moet niettemin taken afstoten en vooral die, welke -nu de 
vijand verdwenen is- niet langer in stand gehouden behoeven te worden. 
Over het verrichten van arrestaties is niets met zekerheid bekend. Maar anders ligt 

het met het aantal veroordelingen. 
Weliswaar zijn niet alle dossiers meer aanwezig, uit het aantal destijds toegekende 

dossiernummers blijkt dat er aanvankelijk 69 personen na hun vrijlating onder 
toezicht worden gesteld van een beheerder van vijandelijk vermogen. Deze zijn 
benoemd door het Nederlandsch Beheers-lnstituut. De onroerende goederen van de 

betrokken delinquenten hebben gediend voor de opvang van in Budel gelegerde 
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troepen en bewakingseenheden, hun roerende -vooral huisraad en linnengoed- 

worden tegen waarborgsommen 
in bruikleen afgestaan aan vluchtelingen en Bulanders, die daaraan meer dan grote 

behoefte hebben. 
Behoudens een enkele uitzondering, waar verbeurdverklaring ten gunste van de 

Nederlandse Staat aan de orde is gekomen, zijn de politieke delinquenten na 
beëindiging van hun totale straf weer in het bezit van hun rechtmatige eigendommen 
gesteld. De beheerders hebben in dat opzicht exact boekgehouden, zoals dat in een 

rechtsstaat behoort. 
In 1950 worden de dossiers gesloten. De zuivering en berechting behoren, voor wat 

Budel en Maarheeze betreft, tot het verleden en het gewone leven herneemt zijn 
normale loop. 
 

H. Boks 
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OORLOGSLACHTOFFERS 

 
Inleiding 

 
In dit stukje beperk ik mij tot Nederlandse slachtoffers die uit en in onze gemeenten 

ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog gestorven zijn. Geallieerde en Duitse 
slachtoffers komen hier dus niet aan de orde. 
De slachtoffers worden chronologisch (naar overlijdensdatum) behandeld, waarbij 

eerst de slachtoffers genoemd worden, waarna ingegaan wordt op het gebeurde. Bij 
sommigen is dat kort omdat er weinig van bekend is bij anderen wat langer omdat er 

meer van bekend is. Bij een aantal wordt ook nog verwezen naar eerder 
gepubliceerde gegevens hierover. 
 

Bij mijn talloze gesprekken met onze bewoners kwam ik tot de conclusie dat de oorlog 
meer slachtoffers heeft veroorzaakt, dan men in eerste instantie zou denken. Vele 

slachtoffers staan in de archieven of bij de gemeenten niet vermeld, zodat indien men 
enkel op schriftelijke gegevens in de eigen gemeenten afgaat men een aantal van hen 
over het hoofd ziet. 

Ik ben er mij van bewust dat deze feiten bij een aantal mensen weer droefenis teweeg 
kan brengen. Toch is het noodzaak deze feiten net als de steeds terugkerende 

dodenherdenking, bekend te maken om er zo toe bij te dragen dat ook onze kinderen 
op de hoogte zijn van de gruwelen van zo'n oorlog. Hopelijk worden deze er zich dan 
van bewust dat er nooit meer een oorlog mag komen. 

 
A. De slachtoffers in de gemeente Budel 

 
1. Johannes Segers geboren op 25-11-1912 te Budel als zoon van Dingeman Segers 
en van Cornelia van der Zanden, overleden op 11-5-1940 te Leende, oud 27 jaar. 

Jan Segers was nog vrijgezel uit een gezin met 12 kinderen, woonde aan de 
Loozenstraat, nu Ant. Stevenslaan. Toen op 10-5-1940 de Tweede Wereldoorlog 

uitbrak, wilde een viertal Dorpleiners zich melden bij het Nederlandse leger. 
 
Gradje Bergs, Jan Segers, Lei Sengers en Tinuske Verstappen togen op 11-5-1940 per 

fiets richting Eindhoven. Aangekomen in Leende net over de Aa, stonden aan beide 
zijden van de weg enkele Nederlandse soldaten, die in een vuurgevecht waren 

gewikkeld met Duitsers. De kogels floten hen om de oren en zij vluchtten de eerste 
boerderij rechts over de Aa in, waarin zich ook een vrouw met 3 kinderen bevonden. 

waarvan de man was gevlucht. Nadat de Nederlandse soldaten hun laatste patronen 
verschoten hadden vluchtten zij weg richting Leende dorp. De Duitsers kwamen nu 
naar de boerderij en begonnen deze met allerlei vuurwapens te bestoken. 

Waarschijnlijk dachten zij dat er zich nog Nederlandse soldaten in de boerderij 
bevonden. De vier Dorpleiners lagen plat op de grond in de voorkamer. Op een 

gegeven moment stond Jan Segers op om te vluchten, maar werd direct getroffen 
door een granaat die zijn hoofd trof. Hij was op slag dood. De anderen bleef niets 
anders over dan met de handen omhoog door de raam naar buiten te komen, waarop 

het vuren ophield. Ze werden gevangen genomen en moesten met de 
krijgsgevangenen mee, eerst naar Leende, later naar Asten. Het huis waar ze in 

gevlucht waren brandde tot de grond toe af. De Duitsers waren er ondertussen toch 
van overtuigd geraakt dat het hier ging om personen die niet geschoten hadden en 
geen soldaten waren. Ergens op een weg in Asten konden ze vluchten en kwamen zo 

twee dagen later, zij het met een man minder, te voet in Dorplein terug. Vla de rector 
kreeg de familie het droeve nieuws te horen. Omdat het onmogelijk was het lijk te 

vervoeren in deze dagen, werd Jan Segers In Leende op het kerkhof begraven, terwijl 
In Dorplein de uitvaartdienst werd gehouden. 
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2. Laurentius Franciscus Johannes Schrover, geboren op 29-11-1908 als zoon van 

Franciscus Schrover en van Johanna Sophia Pijnenburg, overleden te Budel op 12-5-
1940. Laurentius Schrover had reeds zijn dienstplicht vervuld en was in juni 1936 in 

het huwelijk getreden met Adriana Martina Marie van Kollenburg. 
 
Tegen het uitbreken van de oorlog moest hij zich melden als soldaat van de derde 

compagnie van het tweede bataljon van het 4lste Regiment Infanterie van de 
Koninklijke Landmacht. In Budel moest zijn compagnie de grens bewaken, doch na de 

inval van de Duitsers trokken ze terug richting Soerendonk, waar op het grondgebied 
tussen Budel en Soerendonk Laurentis Schrover werd getroffen door een "projectiel" 
van de achtervolgende vijand. Hij werd zwaargewond naar het klooster van de Zusters 

van Liefde in Budel gebracht waar hij enige uren later aan zijn verwondingen 
bezweek. 

 
Op 18-3-1978 is het stoffelijk overschot overgebracht naar het Militaire Ereveld 
Grebbeberg in Rhenen, rij 10, nr. 27. (Zie ook Aa-kroniek 8e jrg. nr. 1 blz. 11 t/m 13.) 

 
3. Adrianus Marinus Blans geboren op 20-6-1913 te Blexersande (Duitsland) als zoon 

van Petrus Wilhelmus Blans en van Adriana Diependaal, overleden op 1-8-1942 te 
Baarlo, oud 29 jaar. De familie Blans woonde in het huis aan de haven (nu 
afgebroken) aan de Kempenweg in Dorplein bij het kanaal. Tieske Blans was 

werkzaam op een schip, dat op 1-8-1942 in Baarlo lag. Bij bombardementen, die op 
die dag daar plaatsvonden, werd Tieske Blans dodelijk getroffen. Het stoffelijk 

overschot werd overgebracht naar Dorplein. Hij werd op 4-8-1942 op het kerkhof in 
Dorplein begraven. 
 

 
 
4.Wilhelmina Maria Brangers geboren te Budel op 26-1-1912 als dochter van 

Hendrikus Brangers en Adriana van Cranenbroek, overleden op 6-12-1942 te 
Eindhoven, oud 30 jaar. 
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Miets Brangers kwam uit een gezin met 9 kinderen, dat woonde in de Buulderbosch. 

Miets diende, zoals dat indertijd gebruikelijk was, in Eindhoven. Bij het bekende 
bombardement op de Demer aldaar op 6-12-1942 vond zij samen met vele anderen 

de dood. Ze is in Eindhoven begraven. 
 

5.Gerardus Martinus Timmermans geboren op 9-5-1921 te Nederweert als zoon van 
Peter Henricus Hubertus Timmermans en van Anna Maria Catharina Hubertina 
Raemaekers, overleden op 10-10-1943 te Coesveld (Duitsland), oud 22 jaar. 

Het gezin Timmermans was afkomstig uit Nederweert en woonde ten tijde van de 
oorlog op de Schoordijk. Gerardus was, zoals zovelen in de oorlog, in Duitsland 

tewerkgesteld. 
 

 
 

6. Alberta Maria Johanna Verstegen geboren te Hees, bij Nijmegen, op 20-2-1900 als 
dochter van Gerardus Verstegen en Maria Martens, overleden te Nijmegen op 22-2-

1944. 
Zij was getrouwd met Johan Hogen-kamp, die als grensontvanger woonde in de 
"kommiezenhuizen" aan de Stationsweg, nu Past. Lemmens-straat, nabij het station in 

Budel-Schoot. Op 22-2-1944 wilde ze haar familie gaan bezoeken. Op het station in 
Nijmegen was luchtalarm geweest. Nadat dit was opgeheven, verliet zij het station, 

doch meteen daarna werd het station gebombardeerd. Bij dit bombardement liet zij 
het leven. In 1945 is Johan Hogenkamp hertrouwd met Lucia van der Steen. 
 

 
 

7. Petrus Wilhelmus Hensen geboren op 23-8-1924 te Budel als zoon van Gerardus 
Hensen en Anna Brekelmans, alias De Vries, overleden op 31-3-1944 te Hess-
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Lichtenau (Duitsland), oud 20 jaar. Petrus was een van de 16 kinderen van de familie 

Hensen, die woonden achter in de Broekkant. Hij was tewerkgesteld in de 
munitiefabriek "Hess-Lichtenau" te Hess-Lichtenau. Bij een ontploffing op 31-3-1944 

in de fabriek overleed hij. Hij ligt begraven te Kassei in Duitsland. 
 

De zes oorlogsslachtoffers, allen overleden op 5-9-1944 te Dorplein, zijn: 
 
8. Cornelius Hendrikus Kappers geboren op 25-7-1916 in Winterswijk en overleden te 

Dorplein op 5-9-1944, oud 28 jaar. 
 

9 + 10. Leo Louis Looymans geboren 18-1-1925 te Budel, overleden 5-9-1944, oud 
19 jaar en Martinus Hubertus Looymans geboren 2-12-1918 te Budel, overleden 5-9-
1944, oud 25 jaar. 

Zij waren zonen van Petrus Looymans en Hendrika Stevens. Vader was reeds in 1939 
gestorven, zodat moeder bij het uitbreken van de oorlog met 8 kinderen achterbleef. 

Het gezin woonde in de oorlogsjaren in de reeds in 1939 gestorven, zodat moeder bij 
het uitbreken van de oorlog met 8 kinderen achterbleef. Het gezin woonde in de 
oorlogsjaren in de Liedekerkestraat in Dorplein. (Zie ook Aa-kroniek 5e jrg. nr. 1 blz. 

19 t/m 23.) 
 

11. Antonius Everardus van der Putten geboren op 6-4-1920 te Budel als zoon van 
Antonius Wilhelmus van der Putten en Johanna Cornelia van de Put, overleden op 5-9-
1944, oud 24 jaar. 

Het gezin Van der Putten had naast vader en moeder 5 kinderen en woonde ten tijde 
van de oorlog in de Fabriekstraat in de Heikant, nu Ant. v.d. Puttenstraat. 

(Zie ook Aa-kroniek 5de jrg. nr. 3 blz. 90 t/m 93.) 
 
12. Jan Theodoms Stevens geboren op 9-1-1923 te Budel als zoon van Jan Michiel 

Stevens en Antoinetta Vlassak, overleden op 5-9-1944, oud 21 jaar. 
Het gezin Stevens met 17 kinderen woonde ten tijde van de oorlog in de 

Liedekerkestraat in Dorplein. (Zie ook Aa-kroniek 2e jrg. nr. 4 blz. 16 en 17.) 
 
13. Johannes Zandvliet geboren 22-12-1918 te Rotterdam en overleden te Dorplein op 

5-9-1944, oud 25 jaar. 
 

Vanaf 1942 vormden Jan Zandvliet, wachtmeester der Marechaussee en Kees 
Kappers, douaneambtenaar, een waardevolle schakel tussen de Nederlandse en 

Belgische verzetsbewegingen. Menig piloot, verscheidene krijgsgevangen. Joden en 
andere vogelvrij verklaarden dankten aan hen en aan hun helpers, waaronder Antoon 
van der Putten en Theo Stevens, het leven. 

Zij hadden goede verbindingen met sabotageploegen (o.a. de Witte Brigade), die 
vanuit België opereerden. 

Op het einde van de oorlog werd de grond hier te heet voor de NSB'ers en zij 
probeerden dan ook de grens over te vluchten naar Duitsland. Daar werden zij echter 
teruggestuurd, ze mochten er niet over. Om 12 uur in de namiddag van 5 september 

1944 kwamen de NSB'ers vanuit Weert terug in Dorplein. Vanuit de Cantine werden ze 
beschoten door verzetsstrijders. 

Enkelen konden vluchten, terwijl anderen gevangen werden genomen en opgesloten 
in de kelder van de Cantine, bewaakt door bovengenoemde vier personen. 
Enige tijd daarvoor, plusminus 11 uur, was er door sabotage aan de rails een trein met 

terugtrekkende Duitsers ontspoord in de zandverstuivingen nabij de Zinkfabrieken. 
Deze Duitse SS'ers waren inmiddels gealarmeerd door de gevluchte NSB'ers en zij 

verschenen rond 1 uur in de middag bij de Cantine. De bewakers vluchtten met hun 
gevangen NSB'ers door de tuin van de Cantine en verscholen zich in het riet bij de 



79 

 

Peel achter het huis van Frans Dor (Ant. Stevenslaan 36). De Duitsers drongen de 

Cantine binnen en hielden iedereen die ze daar en op straat tegenkwamen aan.  
Men moest met de handen omhoog voor de Cantine gaan staan. In Dorplein beleefde 

men angstige uren. 
 

 
 

De kamers van de marechaussees werden door de Duitsers helemaal overhoop 
gehaald, doch niemand van de gezochten werd gevonden. 

In de Cantine bevond zich wel nog de verzetsman, Marechaussee Schallenberg, met 
bij zich een lijst van verzetsmensen en onderduikers. Als ze hem gevonden hadden 

was de ramp voor Dorplein waarschijnlijk nog veel groter geweest. Door zuster 
Josefien werd hij verstopt onder de holle "sokkel" van het grote Sint Jozefbeeld dat in 
de Cantine stond. De Moffen haalden werkelijk alles overhoop, maar Schallenberg 

onder Sint Jozef vonden ze niet. U ziet het Sint Jozef was in dit geval letterlijk en 
figuurlijk de schutspatroon van Dorplein. 

Om een uur of vijf vertrokken de Moffen met medeneming van de paarden der 
Marechausee. Na korte tijd keerden ze echter terug en omsingelden de Peel achter het 

huis van Frans Dor. Op de een of andere manier waren ze de schuilplaats te weet 
gekomen. 
Scherp knetterden in de avond de machinegeweren door het anders zo stille Dorplein. 

De bewakers moesten met de NSB'ers tevoorschijn komen. De bewakers werden op 
gruwelijke wijze vermoord met bajonetsteken, kolfstoten en geweerschoten. 

 
De gebroeders Leo en Martin Looymans waren niet direct betrokken bij de arrestatie 
van de NSB'ers, maar zochten, daar zij onderduikers waren en werkzaam bij het 

verzet, bij de komst van de Duitsers een schuilplaats in een ander gedeelte van de 
Peel. Toen alles weer rustig was gingen ze weer terug naar het dorp, maar vielen 

helaas in handen van enkele achtergebleven SS'ers. Ze werden door deze SS'ers 
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weggesleept naar de plaats van de ontspoorde trein, waar hun verminkte lichamen de 

volgende morgen werden gevonden door de veldwachter (Gard) Weiten ("Sikke 
Bertje"). "En zij voerden hem weg naar de plaats, die schedelplaats genoemd wordt" 

(Marcus 15:22). 
 

Dolle Dinsdag 5 september 1944 werd zo een zwarte dag voor de Dorpleinse 
gemeenschap. 

 
 
Op 7 september te 10 uur werden Antoon van der Putten en Theo Stevens begraven, 

's middags om 2 uur Kees Kappers en Jan Zandvliet en op 8 september te 10 uur de 
gebroeders Leo en Martin Looymans. Op zaterdag 9 september om 10 uur vond een 
gezamenlijke uitvaartdienst plaats. 

 
14. Antonius Johannes Meurkens, geboren op 11-11-1912 te Budel als zoon van Jan 

Meurkens en Maria Elisabeth van der Zalm, overleden te Maarheeze op 20-9-1944, 
oud 31 jaar. Het gezin Meurkens woonde op de Root, nu Gastelseweg in Budel. 
Toon Meurkens was gedurende de oorlogsjaren ondergedoken bij zijn verloofde in 
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Geldrop, dat enige dagen eerder bevrijd was. Op 20 september, rond 4 uur in de 

namiddag vertrok hij naar Budel, waarvan hij gehoord had dat het bevrijd was. Hij 
was echter onwetende van het feit dat zich in de afgelegen heidegebieden nog een 

aantal Duitse SS'ers bevonden. Vanuit Leende reed hij via de Waterstraat richting 
Soerendonk en ontmoette op zijn weg Jan Lammers uit Budel, die als knecht werkte 

bij een boer in Soerendonk, waar hij was ondergedoken. Jan was op het "Robberik" 
gaan melken en was op de terugweg toen hij Toon trof. Samen togen ze verder 
richting Soerendonk, totdat zo rond 5 uur in de namiddag plotseling een vijftal SS'ers 

voor hen op de weg sprongen met het geweer en de bajonet in de aanslag. Ze 
moesten met hun handen omhoog blijven staan, terwijl ze uit het melkkannetje van 

Jan dronken. 
 

 
 
Vervolgens vroegen ze om hun Ausweiss. Jan had er geen bij zich, Toon wel, terwijl ze 

ook de tas van Toon inspecteerden. Plotseling begonnen ze op Toon te schelden en 
riepen o.a. tegen hem "Wir schies-sen dich kaputt". Jan moest door lopen zonder 

om te kijken en moest een tiental meter verder machteloos aanhoren hoe ze Toon 
neerschoten en met de bajonet doorstaken. Naar de reden waarom ze alleen Toon 
doodschoten is alleen maar te gissen. Misschien herkenden ze zijn valse Ausweiss of 

had hij al wat Engelse spullen in zijn tas uit het reeds bevrijde Geldrop meegebracht. 
Jan liep verder naar Soerendonk om hulp te halen en te waarschuwen dat er zich nog 

SS'-ers tussen Soerendonk en Leende bevonden. 
 
Toon Meurkens werd 's anderendaags opgehaald en overgebracht naar het lijkenhuisje 

in Soerendonk en vandaar verder naar Budel, waar hij begraven ligt op het kerkhof bij 
de kerk. 

Een laffe moord die een trieste schaduw werpt op de bevrijdingsdag van Budel. 
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15. Ludovicus Jacobus Fransen geboren op 27-4-1928 als zoon van Arnoldus Fransen 
en van Anna Maria Sak, overleden op 23-1-1945 te Dremmen (Duitsland), oud 16 

jaar. Het gezin Fransen met 9 kinderen woonde aan de Fabrieksstraat in de Heikant in 
Budel. Moeder stierf al vrij jong, zodat een aantal kinderen elders werden 

ondergebracht. Ludovicus Jacobus Fransen was op 27 september 1944 in dienst bij de 
landbouwer Frans Heutz in Stevensweert, toen hij, door het oprukken der geallieerde 
legers, met dat gezin naar het gehucht Eiland evacueerde, later naar de gemeente 

Maasbracht en Montfort. Begin december werd hier bekend gemaakt dat de jonge 
mannen zich moesten melden om voor de Duitsers in Vlodrop te gaan werken. 

Dit waren er plusminus 85. Even daarna werden de mannen tewerkgesteld in 
Diergaarde. Fransen kwam iedere avond terug naar Montfort om te slapen.  
Na een dag of tien werd Fransen ondergebracht in een "arbeits-lager" te Karken in 

Duitsland. Vandaaruit gingen het naar Dremmen in Duitsland. 
Op 25 januari waren de geallieerde legers zo dicht genaderd, dat ze op het punt 

stonden om door te breken. Om twee uur stond Fransen met nog 5 andere 
tewerkgestelden klaar om te vertrekken naar Ratheim, 4 kilometer verder. Er werd 
reeds geschoten en plotseling viel er een granaat in hun nabijheid, die ontplofte. 

Fransen werd door een scherf in de maagstreek getroffen. Hij leefde nog plusminus 
2.5  uur, waarna hij aan zijn verwondingen overleed. Zijn mede-arbeiders begroeven 

hem op het kloosterkerkhof in Dremmen. 
 
16. Gerardus Martinus Meurs get)oren op 19-1-1912 te Budel als zoon van Pieter 

Maria Meurs en van Johanna Maria van Zon, overleden te Wuppertal in Duitsland, 
datum onbekend. Bij bombardementen aldaar overleden en begraven in Wuppertal. 

Het gezin Meurs woonde aan de Fabrieksstraat, op de hoek Fabrieksstraat- 
Weth. V. Hunselstraat, het "Appelhuukske". 
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17. Adrianus Duisters geboren 14-8-1929 te Budel als zoon van Antoon Duisters en 
Wilhelmina Brangers, overleden 8-10-1944, oud 15 jaar. 

Alhoewel Budel reeds bevrijd was, is het overlijden van Adriën toch direct een gevolg 
van de oorlog. Zo rond 2 uur in de namiddag van de 8ste oktober kwam Adriën samen 

met zijn kameraad André van Mierlo teruggelopen vanaf een voetbalterreintje nabij de 
Schietberg, achteraan op de Schoordijk, waar ze naar een voetbalwedstrijd waren 
wezen kijken tussen buurtclubs. Onderweg vonden ze een vreemd voorwerp en wisten 

niet wat het was, maar namen het mee naar huis. Thuis aangekomen (nu hoek 
Meemortel-Burg. v. Houtstraat) ging Adriën voor de put aan het prutsen met het ding. 

Plotseling ontplofte het ding, wat een pantservuist bleek te zijn. Zijn onderlichaam 
werd helemaal weggevaagd. Engelse dokters die toevallig in de buurt waren konden 
ook geen hulp meer bieden en drie kwartier later stierf hij temidden van zijn familie. 

Hij ligt begraven op het kerkhof in Budel.  
 

B. De slachtoffers in de gemeente Maarheeze 
 
3 slachtoffers gevallen bij de Vlaamse weg in Sterksel 

 
1. Arnoldus Henricus Adrianus Aarts, geboren op 16-5-1915 te Alphen en Riel. Soldaat 

4-2 G.N., gesneuveld 12-5-1940 te Sterksel. Eerst ter plaatse begraven, later 
overgebracht naar de R.K. begraafplaats te Alphen. 
 

2. Franciscus Antonius Broos, geboren op 3-11-1905 te Roosendaal. 
Sergeant 3-III-30 R.l. gesneuveld 12-5-1940 te Sterksel. Eerst ter plaatse begraven, 

later overgebracht naar het Militaire Ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 10 nr. 2. 
 
3. Adrianus Nicolaas Kanters, geboren op 10-3-1910 te Raamsdonkveer. 

Soldaat 3-III-30 R.I., gesneuveld 12-5-1940 te Sterksel. Eerst ter plaatse begraven, 
later overgebracht naar het Militaire Ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 11 nr. 2. 

 
Bij de verdediging van het kanaal en omliggende gebieden, was rond Someren een 
hevige strijd ontbrand tussen de Duitse en Nederlandse troepen. Omdat Maarheeze en 

Sterksel reeds bezet waren wilde een compagnie soldaten in Noordelijke richting 
terugtrekken. Zij bevonden zich tussen Maarheeze en Sterksel en wilden om Sterksel 

heen Eindhoven bereiken, 's Morgens tegen het licht worden op 12 mei bereikten zij 
een bosperceel nabij de Vlaamseweg, dicht bij de kunstweg Someren-Heeze. De 

manschappen hoorden op deze weg onophoudelijk vijandige colonnes bewegen, zodat 
in een nabijgelegen bosperceel dekking werd gezocht. De troep was in het bezit van 7 
geweren en 2 pistolen. Ze zouden in het bos de dag afwachten om daarna de weg 

Heeze-Someren proberen over te komen en daarna verder te trekken. Bij een 
vliegtuig-verkenning rond 7 uur in de morgen werden ze echter ontdekt, en enige 

uren daarna omsingeld. Er ontstond een vuurgevecht, waarbij de drie 
bovengenoemde mannen sneuvelden. De rest van de troep werd gevangen genomen. 
Bij het transport naar Asten probeerde de soldaat Van de Akker te vluchten, maar 

werd doodgeschoten. 
De militairen werden op 14-5-1940 tijdelijk aan de Vlaamseweg begraven. 

Sergeant Broos werd op 12-6-1940 overgebracht naar Breda, soldaat Kanters op 10-
6-1940 naar Raamsdonk en soldaat Aarts op 25-6-1940 naar Alphen. 
Broos en Kanters zijn later overgebracht naar de Grebbeberg. 
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4. Op 30 juni 1940 raakte in Weert, op de vroegere rijksweg Weert-Maarheeze, de 10 

jarige Johanna Godefrida Schmitz, dochter van de kantonnier (wegwerker) Johannes 
Schmitz en Maria Francisca van Leenen onder een Duits militair voertuig, met dodelijk 

gevolg. Zij woonde in Maarheeze en was geboren in Someren. 
 

5. Op 28-8-1944 zo rond 19.30 uur werd, nabij de halte Sterksel, trein nr. 186 
beschoten door vliegtuigen. Hierbij werden 9 (een andere bron zegt 5) burgers 
(treinreizigers) gedood, waaronder ploegcommandant N.A.D. en verder 1 Duitse 

militair. 12 burgers worden gewond. De namen van de overledenen zijn bij mij tot op 
heden niet bekend. 

 
6. Verder is er net voor de bevrijding een Maarheezer jongeman, genaamd Thieu 
Teeuwen in een lindeboom geklommen om naar de aankomende Geallieerden uit te 

kijken die men al op een afstand hoorde. Dit was bij hen thuis op de Leenderweg, nu 
Moonslaan. De Duitsers haalden hem uit de boom en namen hem mee. Men heeft 

daarna nooit meer iets van hem gehoord. Meer dan waarschijnlijk is hij door de 
Duitsers vermoord. 
 

7. Ene zekere H. v. Rossum, die woonde bij het Peelven in Sterksel was in de oorlog 
ook in Duitse arbeidsdienst. Hier saboteerde en spioneerde hij voor het Vaderland. 

Toen de Duitsers hier achter kwamen, werd hij overgebracht naar een 
concentratiekamp. Ook van hem heeft men nooit iets meer gehoord. 
U ziet al bij al nog een hele lijst slachtoffers, die de Tweede Wereldoorlog hier heeft 

gevergd. Waarschijnlijk is de lijst nog niet compleet. Mocht U nog meer slachtoffers 
kennen of meer informatie over het gebeurde en achtergrondinformatie, laat dan wat 

van u horen. (telefoon 04958-94806). 
 
H. Jaspers 
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MATERIELE OORLOGSSCHADE 

 
 

Inleiding 
 

De schade geleden door de oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog, 1940-
1945, is bij lange na niet te schatten. 
 

Nog afgezien wat de oorlog aan menselijke schade (leed) heeft veroorzaakt is ook de 
economische schade ten gevolge van de vijf oorlogsjaren niet te schatten. Men kan 

immers nooit te weten komen hoe het ons land en ook de andere landen vergaan zou 
zijn zonder dat er de oorlog geweest zou zijn. 
Over de geleden materiele schade is natuurlijk wel iets bekend. Deze moet dan wel 

opgemaakt en geschat zijn, zodat ze nu nog in de archieven zijn terug te vinden. 
Talloze kleine schadegevallen zijn nooit aangemeld en bovendien is het zo dat de wel 

gemelde schadegevallen nooit volledig vergoed zijn. De genoemde bedragen zijn 
schattingen. Wat er daadwerkelijk is uitbetaald is niet meer helemaal te achterhalen 
en bovendien nu niet meer van belang. Wat er van bekend is zal kortelings genoemd 

worden. Voor de belangrijkste schadegevallen zal in het kort ingegaan worden op hoe 
het gebeurde. De schadegevallen tijdens de mobilisatietijd en de inkwartiering na de 

bevrijding vallen buiten het bestek van dit hoofdstuk. 
Slechts enkele gevallen zullen aangestipt worden. 
 

A. Oorlogsschade in de gemeente Budel 
 

De totale oorlogsschade valt niet te schatten. Op 27-11-1945 wordt de oorlogsschade 
aan scholen, wegen en beplanting geraamd op ƒ 104.000,-. Dit is waarschijnlijk alleen 
de schade aan gemeente-eigendommen. De schade aan particuliere eigendommen is 

helemaal niet te schatten en is slechts gedeeltelijk terug te vinden in het archief. 
Ik zal een poging doen de voornaamste schadegevallen te noemen, waarbij bij de 

gebouwen zeer kort de oorzaak genoemd zal worden. 
 
In het algemeen is Budel, in vergelijking met andere plaatsen, er goed vanaf 

gekomen. De schaden opgelopen bij de inval, bezetting en bevrijding vallen inderdaad 
reuze mee. Enkele dagen na de inval op 10 mei kwamen Engelse nachtvliegers achter 

Duitse transportwagens aan, waarbij een aantal bommen ontploften, gelukkig zonder 
persoonlijke ongelukken aan Budelse zijde. Er ontploften bommen bij J. Lamers voor 

in de Broekkant, op de electrische draad in het Beatrixplantsoen (bij de huidige 
rotonde bij garage Van Asten), bij bakker van Lieshout (nu café Eldorado), achter P. 
v.d. Eerenbeemd in de Mozel (Willem ll-straat) waarbij een paar Duitse soldaten 

omkwamen, bij F. v.d. Eerenbeemd (nu Aral benzinepomp) in de perenboom, 
waardoor een kippenhok met kippen werd weggevaagd en tenslotte achter de kerk 

(op de "Kerkhoef") op het terrein van de ruiterij. 
 
Verder hebben tijdens de bezettingsdagen aangevallen bommenwerpers wel eens hun 

last moeten afwerpen, b.v. bij de boerderij van de Zinkfabriek (zie later), in de kleine 
Peel (nu visvijver) in Dorplein en langs de weg naar de Buulderbosch. 

Verder is er een bommenwerper neergestort op de Toom. 
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Afgebrande schuur met stal van A. Saanen. 

 

Dan is er natuurlijk nog de schade, geleden door de vorderingen van deze bezetters, 
zoals paarden, rijwielen, karren en niet te vergeten de inlevering van metalen en ook 
de klokken, die uit de diverse kerken en gemeentehuizen in ons heemgebied zijn 

weggehaald. Ook hebben er in de mobilisatietijd in 1939/1940 vorderingen plaats 
gehad ten behoeve van de Nederlandse Krijgsmacht. 

 
Op 22-8-1941 zijn de eerste gevallen van oorlogsschade door de Wederopbouw 
hersteld en de panden Kom 113, 115, 115b en 116b zijn weer voor gebruik gereed. 

Door de "Metaalverordening" van 23 juli 1942, werd in Budel op 28 + 29-12-1942 883 
kg aan metalen ingeleverd, waarvoor een bedrag van ƒ 108,58 aan vergoedingen 

werd uitgekeerd. 
In 1942 vielen er enkele bommen achter Boszicht in Dorplein, die daar enorme gaten 
sloegen en een gedeelte van, de daar gelegen, aardappel-kelder vernielden. 

 
Op 28 en 29 december 1942 werden, op last van de bezetter, 3 klokken uit de toren 

van de kerk en 1 uit het torentje van de pastorie gehaald om versmolten te worden. 
(Zie ook Winkelmolen Hoofdstuk XIV, paragraaf 3f.) 
 

De voornaamste schaden geleden aan gebouwen bij de bevrijding: 
 

1. De stal met schuur van Antoon Saanen in de Fabrieksstraat. 
Hier stonden op de bevrijdingsdag Duitse batterijen opgesteld, die door de Engelsen 
werden bestookt. Deze schoten de stal en de schuur in brand, waarbij het woonhuis 

gespaard bleef. 
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2. Het woonhuis van W. Geven-Spee in de W. de Zwijgerstraat. Later woonde in dit 
huis J. Spee, sinds 2 jaar afgebroken voor nieuwbouw woningen.  

 
3. Het woonhuis van P.J. Meeuwsen in de W. de Zwijgerstraat. Dit staat er nog en aan 

dit huis was geringer schade. 
 
Zowel 2. en 3. waren het gevolg van het feit dat bij W. Geven een Duitse batterij 

stond opgesteld. Bij een luchtaanval door een vliegtuig viel er bij dit huis een 
kettingbom, waardoor er nogal wat schade werd veroorzaakt aan het huis en de 

naaste omgeving. 
 
4. Het achterhuis van de boerderij van J. M. (Ties) Soers in het Heesakker (nu 

Voortstraat 1), afgebrand. 
 

5. De boerderij van G. (Friedje) Staals in het Heesakker (tegenover het huidige huis 
van dokter Visschers ), ook afgebrand. 

 
Zowel 4 en 5 waren het gevolg van het feit dat er in de tuin van Ties Soers, alsmede 
op het oude voetbalterrein in de Dorpsstraat Duitse batterijen stonden opgesteld, die 

beschoten werden. 
 

6. De boerderij van G.A. (Gerritje) van Zon in de Broekkant, hoek Broekkant-
Heiligstraatje. 
 

Na de bevrijding hadden de Engelsen in deze boerderij een keuken opgesteld. Door de 
een of andere oorzaak is er in deze keuken brand uitgebroken, waardoor de boerderij 

afbrandde. De Engelsen zijn zelf begonnen met de wederopbouw, doch hebben het 
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niet af kunnen maken. 

 
7. De boerderij van Pier van Geldrop langs de Stationsweg in Budel-Schoot. Ook hier 

hadden de Engelsen een keuken opgesteld, waarin brand uitbrak en waardoor het 
achterste gedeelte van de boerderij afbrandde. 

 
8. Een schuur en een kippenhok van P.J. (Pier) Beerten aan de Groot-schoterweg in 
Midbuul, nu Dammerstraat. Ook deze gebouwen zijn bij de bevrijding in 1944 in brand 

geschoten. 
 

9. De woning bij de haven in Dorplein. Hierin hadden zich bij de bevrijding Duitsers 
verschanst. Door zware beschietingen leed de woning flinke schade, waarbij ook de 
kranen van de haven flinke schade opliepen. 

 
B. Oorlogsschade in de gemeente Maarheeze. 

 
In het archief van de gemeente Maarheeze is meer terug te vinden over ontvangen 
schadevergoedingen. We zullen deze, voor zover mogelijk, chronologisch behandelen 

en slechts in enkele gevallen wat dieper op het gebeurde ingaan. 
 

Op 9 en 10 mei 1940 werd op last van de militaire overheid de rijksweg op twee 
plaatsen gebarricadeerd, nl. bij de grens met Weert en bij de grens met Leende. Dit 
werd gedaan met allerhande landbouwwerktuigen, waarvan er een aantal schade 

opliepen. Deze schadegevallen betroffen o.a. een Melotte ploeg, karren, eggen en 
cultivators. 

 
Voor reparaties aan kapotte werktuigen werd o.a. uitbetaald: ƒ 9,00 aan F. Snelders 
en ƒ 70,00 aan M. v. Gansewinkel uit Maarheeze en ƒ 25,00 aan J. v.d. Vorst uit 

Soerendonk.  
In 1940 werd ook nog schade geleden in de Kerkstraat. 

De schadelijst omvat o.a. een omgeschoten fruitboom, een gedood konijn, een garage 
met auto, een rol manufacturen en met springstof omgelegde bomen. 
 

In de meidagen van 1940 werd oorlogsschade geleden door: 
P. Schoenmakers ƒ 22,— 

A. Biemans Defensieschade 
M. Cardinaal Defensieschade 

H. V. Himbergen Defensieschade 
A.J.C, van Gastel Vrz. W.G.K. ƒ 15,10 wegens vordering 
 

Burgemeester van Schalk ƒ 263,16 t.b.v. gemeente voor o.a. straatverlichting. 
 

Ook deze schaden hebben waarschijnlijk te maken met de eerder genoemde 
wegversperringen in de nacht van 9 op 10 mei 1940. 
 

H. Roosen te Maarheeze lijdt in 1940 schade aan gereedschap en een Diamond motor. 
In totaal werd voor ƒ 2049,50 gevorderd. 

 
Hij weigerde dit bedrag onder de bezetter te innen, maar komt daar in 1945 op terug. 
In de Eindhovense en Meijersche Courant van 12-10-1940 wordt melding gemaakt dat 

er in de nacht 13 Engelse bommen zijn gevallen in de wei- en bouwlanden van 
Maarheeze. Er is echter maar weinig schade. Een paard met een gebroken been en 

enkele losgebroken koeien. 
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Voor Sterksel is er een schattingsstaat van schade veroorzaakt door de Duitse 

Wehrmacht opgenomen tot 13 december 1940 door de schatters, zijnde D. Noordman 
van Sterksel, G. Beenders van Sterksel en J. Bellemakers van de Rips, gemeente 

Bakel. 
 

Het betrof hier voornamelijk schade aan landbouwgronden van respectievelijk G. 
Noordman (D 1153), L. Boeve (D 1177), L. Giezen (C 1751), A. Dorsthorst (C 1753), 
W.N. van Werde (C 939 en C 930), G. Beenders (D 1135), W.H. Derks (D 1171 + D 

1172), H. Lommerse (D 1067), J. Snel (D 203 1065), Wed. H. Stienen (D 1141), W.A. 
Peters (D 1063) en P.J.C. Loefff (D 1076). Alles samen schade voor een bedrag van ƒ 

11.400,21. 
 
Verder schadevergoeding voor het Waterschap-Wegschap Sterksel voor vernieuwing 

van het stuk gereden bovendek van de brug over de Sterkselse Aa, voor het in de 
oude toestand brengen van 675 meter sintelweg en voor het in de oude toestand 

brengen van de Vlaamseweg. Totaal ƒ 1.960,—. 
 
Voor de gemeente Maarheeze voor het in orde maken van (o.a. door ombanken en 

slechten) stuk gereden wegen, alsmede een rijwielpad. Totaal ƒ155,50. 
Van 28-31 juli 1941 diende inlevering van metalen plaats te vinden op het 

gemeentehuis te Cranendonk. Er werd in totaal 382 kg aan metaal ingeleverd. 
Onbekend is hoeveel schadevergoeding hiervoor is uitgekeerd. 
 

In de nacht van 25 op 26 maart 1942 wordt door bominslagen schade toegebracht 
aan de percelen C 1021, C 1275, C 1025 en C 1027 te Hugten van eigenaar Jos de 

Monte uit Weert. De schade bedraagt ƒ 280,—. 
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In de nacht van 22 op 23 juli 1943 wordt er boven Maarheeze een vliegtuig 

neergeschoten, dat in Hugten en de Pan schade veroorzaakt. Er wordt een schade 
toegebracht aan de gewassen van Wed. J. Koller en aan de percelen van J. de Monte 

(zie boven). 
 

Uit het oud gemeentehuis van Maarheeze wordt op 23 december 1942 een bronzen 
klok verwijderd met een diameter van 30 cm. 
Te Soerendonk wordt een bronzen klok verwijderd met een diameter van 78 cm. en 

een gewicht van 400 kg. 
Ook in Sterksel zijn de twee klokken uit de kerktoren verwijderd. Wonderlijk genoeg 

zijn de klokken van de Maarheezer kerk gespaard gebleven. 
 
Op 23-12-1943 is er nog een aanmelding van oorlogsschade geleden door M. de Laat 

uit Soerendonk voor het neerkomen van bommen op een perceel grond van hem. 
 

Op 23/24 maart 1944 vindt er een Duitse oefening plaats achter Gastel. Van boer F. 
Claes verbranden 2200 kg rogge en 3500 kg stro. 
Tijdens de gevechtshandelingen in 1944 worden 6 boerderijen en een schuur 

verwoest. 
 

Lichtbeschadigd worden: de toren van de kerk van Maarheeze, de St. Johannesschool 
te Soerendonk, 3 huizen, 4 huizen met bedrijfsruimte, 1 boerderij en 1 schuur. 
 

 
 

De Amerikaanse 7e pantserdivisie is aansprakelijk voor het verlies van 5400 kg stro 
van A.C. Meyel (?) te Hugten. Het betrof hier ongedorste haver en rogge. In het 

algemeen is een groot deel van de schade in Hugten terug te voeren op gevorderd 
stro, ongedorste haver en rogge. Voorts gevorderde levensmiddelen, aardappelen en 
kool. 

In de periode van 19-2-1945 tot 20-8-1945 is door de gemeente aan verrichte 
burgerarbeid t.b.v. geallieerden ƒ 7.912,05 uitbetaald. 

N.B. Niet zeker is dat alle posten zijn vermeld. Waarschijnlijk is het eindtotaal 
aanzienlijk hoger. 
 

In november 1944 wordt aan de gemeente een schadevergoeding terug betaald 
wegens een aanrijding, veroorzaakt door een Engels militair voertuig. 

 
Er is terugontvangen voor veroorzaakte schade aan bouwmateriaal: ƒ 256,60, voor 
levering van hout aan geallieerden: ƒ 24,30; voor reparatie aan de weg Heeze-

Sterksel t.b.v. het tijdelijk hospitaal Providentia: ƒ 1.148, 58; het schoolbestuur van 
Sterksel ontvangt ƒ 390,02 voor reparatie tengevolge van de inkwartiering. 
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De schade toegebracht aan de kerk Johannes Onthoofding te Soerendonk door de 

Geallieerden wordt getaxeerd op ƒ 47,75 op 4-1-1946. 
Idem aan schade aan de oude kerk van Sterksel (Patronaat) ƒ 1.099,90. 

 
 

 
 

Inventaris nummer 1318 geeft een overzicht van de opgelopen schadegevallen bij de 
gevechtshandelingen in 1944. De lijst is gedateerd op 27-12-1944. De belangrijkste 
zullen we hieronder bespreken. 

 
1. Bij het terugtrekken van de Duitse troepen op het einde van de oorlog namen zij 

alle eieren mee bij J. van Meyl op Gastel, waar de eierbond gevestigd was. 
 
2. Nadat Budel was bevrijd waren de geallieerden gekomen tot bij de molen tussen 

Budel en Soerendonk. Van hieruit werd gevuurd op een Duitse batterij, die opgesteld 
stond in de Zitterd. Daarbij werd de boerderij van Nardje Mennen in brand geschoten 

en brandde helemaal af. 
 
3. Nadien trok de batterij naar het Winkel waar de munitiewagen bij J. v. Eerd in de 

schuur stond. Toen hier door de Geallieerden op geschoten werd, brandde zowel de 
boerderij van Toon Schellekens als van J. van Eerd in het Winkel helemaal af. 

Daarnaast was er nog wat schade bij H. Schellekens (stromijt) en bi| A. v. Eijk. 
 

4. Bij de bevrijding reden een hele reeks legervoertuigen en tanks van de Dorpsstraat 
naar de Burg. Damenweg in Soerendonk. Zij reden langs het huis en midden door de 
wei van de familie M. Steyvers-v.d Kruis in de Dorpsstraat. Het huis was toen 

eigendom van P. v.d. Kruis. Bij deze actie werden de mestvaalt, gierputten en de wei 
vernield. 
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5. Na de bevrijding hadden de Geallieerden een keuken staan in de boerderij van W. 

Bosman op de Molenheide. Door onzorgvuldigheid brandde ook deze helemaal af. Bij 
deze brand liep de naastliggend boerderij van de gebroeders J. en H. Claessen schade 

op. 
 

6. Na de bevrijding op 8-11-1944 reed een Engelse tank met munitie door Gastel. 
Voor het huis van Frans Claes in het "Intje", raakte deze in een diepe sloot. Hierdoor 
explodeerde de tank waardoor alle ruiten in de buurt kapot vlogen. De boerderij van F. 

Claes en de schuur van Bert v. Meijl brandden daarbij af. Ook de nabijgelegen panden 
van J. Bergmans, P. Damen en Wed. Vlassak-Hompes leden daarbij schade. Oude 

mensen uit de buurt vertelden mij dat na de explosie de chauffeur van de tank bij 
P. Damen in een perzikenboom hing, met het stuur nog in zijn hand. 
Twee andere soldaten lagen bij E.v. Meijl op De Plen (erf voor boerderij). 

In de sloot was een ontzettend groot gat geslagen en nog lang daarna werd er overal 
in de omgeving munitie gevonden. Ook was iedereen na de ontploffing een hele poos 

doof. 
 
7. Bij de bevrijding van Maarheeze stond er achter het huis van J. Biemans op de 

Vogelsberg een Duitse batterij opgesteld. Ook deze boerderij werd door de 
Geallieerden in brand geschoten. 

 
G. Meulendijks (2 korenmijten) en J. v. Mierio, beide aan de Vogelsberg liepen daarbij 
ook schade op. 

 
8. Na de bevrijding waren er Engelsen ingekwartierd bij A. en H. Langers op het Maar- 

heezer Laar. De Engelsen lagen hier op de schelft (hooi- en strozolder boven de 
bedrijfsruimte). Door onvoorzichtigheid met vuur brandde heel het huis af. 
 

9. In de lijst komen verder 50 gevallen voor van schaden beneden de ƒ1.000,00. 
Een taxatierapport van Providentia, opgemaakt op 15-2-1946, geeft aan voor geleden 

Duitse schade ƒ 239.882,88 en voor Geallieerden schade ƒ 75.628,92. 
 
Op 26-6-1946 wordt gemeld dat: 

 
Als voorschot is ontvangen ƒ 6.950,— 

Voor burgerarbeid ƒ 4.750,— 
Voor inkwartiering ƒ 200,— 

En anderzijds ƒ 200,— 
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Besluit 

Zoals reeds eerder gezegd zal bovenstaande lijst verre van compleet zijn. 
Hopelijk zijn in ieder geval de voornaamste schadegevallen vermeld. Mocht 

U nog op-of aanmerkingen of aanvullingen hebben, weifel dan niet en laat 
wat van U horen (telefoon 04958-94806). 
 

H. Jaspers 
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NOG ZICHTBARE HERINNERINGEN AAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 

 
Alhoewel de Tweede Wereldoorlog reeds zo'n 45 jaar achter ons ligt, zijn er nog steeds 

zichtbare herinneringen uit die periode. 
Inderdaad naast graven van gesneuvelden, herinneringsmonumenten etc. zijn er ook 

nog enkele "overblijfselen" zichtbaar in het landschap uit die tijd. 
Niet alle objecten liggen exact binnen de theoretische grenzen van onze beide 
gemeenten. Maar zijn in dat geval zo geassocieerd met ons heem dat we die er maar 

bij nemen. 
 

A. Herdenkingsmonumenten en graven 
 
1. Herdenkingskapel in Sterksel 

 
Uit dankbaarheid, dat Sterksel in de oorlog zelf niets is overgekomen en omdat alle 

Sterkselse dienstplichtigen heelhuids thuisgekomen waren werd in 1945 aan de Ten 
Brakeweg een Mariakapel gebouwd, waarheen vele jaren achtereen een 
Mariaprocessie trok. 

Het is een kapel met tentdak met dennepeer-vormige bekroning. De ingang heeft een 
ijzeren sierhek. Op de steen voor de ingang van de kapel staat: 

 

 
 

 
MEI 1940 "MEI 1945 
o mei Koninginne o sterre der zee 

uw meimaand o moeder bracht vrijheid en vree 
gij leidt ons veilig door oorlogsgevaren 

door woelige branding van vijf bange jaren 
wij zeggen u dank koningin van de vrede 
gij die hier komt knielen herhaalt deze bede 
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De hardstenen grafsteen aan de achterkant van de kapel heeft niets met de Tweede 

Wereldoorlog te doen. Het is een grafsteen van een monnik van de abdij van Averbode 
van vóór 1798. 

 
2. Oorlogsmonument aan de Vlaamseweg in Sterksel 

 
In de bocht van de Vlaamseweg in Sterksel, daar waar de Ten Brakeweg en de Lange 
Bleek op deze weg uitkomen, staat sinds dit jaar (1990) een oorlogsmonument. 

 

 
 

Op een pleintje van kiezel omgeven door een beukenhaag staat een betonnen sokkel. 
Uit deze sokkel verrijzen uit een poot, drie ijzeren kruisen. In de sokkel staat de 

volgende inscriptie: 
 
"Opdat we niet vergeten dat op eerste Pinksterdag - 12 mei 1940- op deze heide 

zijn gesneuveld: Sgt. F.A. Broos 03-11-1905 Roosendaal, Sld. A.H.A. Aarts 16-05-
1915 Alphen en Riel, Sld. A.N. Kanters 10-03-1910, Raamsdonkveer 

Sterksel, 12 mei 1990. 
R. I. P.  
Het is een ontwerp van A. van Hal (afd. O.W. gemeente Maarheeze). 
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Het monument is een herinnering aan de drie Nederlandse soldaten, die hier ter 

plaatse hun leven hebben gelaten. Op 10 mei 1940 rukten de Duitse troepen vanuit 
Someren verder Brabant binnen. Drie jonge mensen zijn toen in de confrontatie met 

de vijand in Sterksel, bij de Vlaamseweg gesneuveld. Langs deze weg in de bocht 
hebben lange tijd drie eenvoudige kruisen gestaan. In 1962 zijn de kruisen door de 

gemeente verwijderd. De stoffelijke resten waren toen reeds lang naar elders 
overgebracht. 
 

Reeds lang werd er over gedacht om op deze plaats een nieuw gedenkteken te 
plaatsen. Vooral onder impuls van Th. te Dorsthorst is het er dan in 1990 uiteindelijk 

van gekomen. Voor verdere informatie zie onder het hoofdstuk oorlogsslachtoffers. 
 
3. Militair kerkhof Sterksel 

Naast het kerkhof van Providentia in Sterksel is ook een militair kerkhof gelegen. De 
weg ernaar toe wordt gewezen met de bekende groene platen met witte lijst, waarop 

met witte letters staat: 
 
Oorlogsgraven van het Gemenebest 

Maarheeze (Sterksel) 
Monastry Cemetery 

 
Op één van de pilaren aan de inrijlaan van Providentia staat weer het gebruikelijke 
bordje met daarop: 

 
Oorlogsgraven van het Gemenebest 

Commonwealth War Graves 
 
Men loopt eerst een stukje door het kerkhof van Providentia en komt dan aan de 

ingang van het militaire kerkhof. Twee hardstenen pilaren met smeedijzeren sierhek 
geven toegang tot de begraafplaats. Meteen links bevindt zich een hardstenen sokkel 

met daarop een roest-vrij-stalen plaquette waarop uitleg wordt gegeven over de 
bevrijding van België en Nederland en de doorstoot naar Duitsland zelf van september 
1944 tot mei 1945. 

 

 
 

Het klooster van Providentia werd vanaf september 1944 gebruikt als Brits Militair 
Hospitaal. Er liggen hier 39 Britse soldaten alsmede 3 vliegeniers begraven. Dat hier 
zoveel geallieerde militairen begraven liggen komt omdat Providentia was ingericht als 

Militair Hospitaal, waar veel zwaargewonde soldaten van het front naar toe werden 
gebracht. 
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Op de begraafplaats vinden we ook nog een hardstenen kruis met daarop een 

smeedijzeren kruis. Ook de grafstenen zijn uitgevoerd in hardsteen. In de 
hiernavolgende tabel wordt enkel de naam, het nummer en de functie in het leger van 

de overledenen vermeld: 
 

 

 
 

 
4. Verzetsmonument Maarheeze 
 

Het verzetsmonument op het pleintje van de hoek Vogelsberg/Sterkselseweg is een 
geschenk van de leden van de verzetsgroep "De Vrijbuiters", aan de bevolking van 

Maarheeze, waarvan de hulp in de oorlog onontbeerlijk was. Deze hulp die de 
Maarheezenaren boden, was vaak niet zonder gevaar voor eigen leven. Wie gepakt 
werd als hij een onderduiker in huis had, kon rekenen op tenminste een jaar 

concentratiekamp. 
Het monument werd onthuld op 5 mei 1985 door burgemeester H. van den Broek 

samen met de verzetsstrijder Van Riel, oud-wachtmeester van de rijkspolitie in 
Maarheeze. 
Het monument heeft een marmeren onderstuk, met daarop een bakstenen muur met 

zwart marmeren plaquette met tekst en een symbolische afbeelding. De opbouw van 
het monument is van A. v. Hal en heeft een prachtige symbolische betekenis: de 

opbouw stelt de gemeenschap van Maarheeze voor, alles is schuin gemetseld ten 
teken van de onzekere tijden. Het onderste gedeelte zit schuin half in de grond en 
stelt de ondergrondse en de gevallenen voor. De tekst op de plaquette luidt: 
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5. Verzetsmonument Soerendonk 
 

 
 
 
Aan de Dorpsstraat, op het plein tegenover de kerk in Soerendonk staat ook een 

verzetsmonument. Het is na de bevrijding van ons land in mei 1945 aangeboden door 
de gerepatrieerden en geëvacueerden aan de bewoners van het dorp Soerendonk uit 
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dankbaarheid. 

In de laatste maanden van 1944 heeft Soerendonk aan 400 inwoners van Venray en 
omgeving, die wegens oorlogsomstandigheden niet in hun huizen konden blijven, 

onderdak geboden. Zij werden een paar maanden later afgelost door zo'n 400 
gerepatrieerden, die in de concentratiekampen in Duitsland hadden gezeten. Zij waren 

onderweg naar het westen van het land en konden niet naar huis omdat alleen het 
zuiden bevrijd was. 
Uit dankbaarheid hebben deze 800 mensen toentertijd allemaal een gulden geofferd 

om een gedenksteen op te richten. Janus Compen, de plaatselijke grafsteenbouwer, 
beitelde de tekst in de steen. De steen werd in 1945 geplaatst op de hoek 

Winkel/Zitterd. Later is de gedenksteen verhuisd naar de hoek van de Strijperdijk. Bij 
het begin van de ruilverkavelingswerkzaamheden, in 1967, is de steen daar 
weggehaald en was een tijd spoorloos verdwenen. Hij werd teruggevonden op de 

gemeentewerf en kreeg zijn nieuwe plaats bij de hernieuwde onthulling op 5 mei 
1985. De onthulling werd uitgevoerd door burgemeester H. van den Broek samen met 

mevrouw Jacoba Compen, weduwe van de vroegere steenhouwer uit Soerendonk. De 
steen is geplaatst op een bakstenen sokkel. De tekst op de steen is: 
 

 
 
 

6. Herdenkingskapel Budel 
 
Deze herdenkingskapel is gelegen op het plein tussen de Burg Van Uden-straat en de 

Willem de Zwijgerstraat. Deze kapel is gebouwd in 1961 in eerste instantie uit piëteit 
voor de gesneuvelde Budelse strijders bij de politionele acties in Indonesië. De kapel 

is gebouwd door de Bond van Oud-Strijders (B.O.S.), tegenwoordig Wapenbroeders 
genaamd. 
 

Het is een kapel onder een zadeldak, naar een ontwerp van architect Van Ham.  
De kapel meet 3.5 bij 4.5 meter en is 4.5 meter hoog. De boogramen in de zijwanden 

zijn uitgevoerd in glas en lood en de deuren in smeedijzer. 
In platen van zwart marmer zijn de namen van de gevallenen in gouden letters 
aangebracht. De kapel staat inmiddels op de monumentenlijst en deed vroeger dienst 

als rustaltaar in de Sacramentsprocessie. 
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De teksten op de platen luiden achtereenvolgens: Johannes J. Clement geb. 25-2-
1927 te Budel en overleden in Indonesië op 24-12-1948; Adrianus W. Kooken geb. 16-

4-1926 te Budel en overleden in Indonesië op 24-5-1949; Louis P. Rooymans geb. 28-
6-1919 te Budel en overleden in Thailand op 28-61943; Johannes W. van Seggelen 

geb. 15-4-1925 te Simpelveld en overleden in Indonesië op 14-5-1947; Hubertus 
Scholten geb. 1-9-1927 te Budel en overleden in Indonesië op 3-7-1949; Henricus 
A.M. Smeets geb. 28-6-1928 te Budel en overleden in Indonesië op 8-2-1949. 

 
Bij bovenstaande 6 personen staat ook nog telkens vermeld: gevallen voor het 

vaderland. 
Naast deze zes platen zijn er later nog twee andere platen bij gehangen met 
achtereenvolgens de volgende tekst: Antoon Meurkens geb. 11-11-1912 en overleden 

op 20-9-1944; Laurentius Schrover echtgenoot van Adriana Kollenburg geb. 29-11-
1908 en overleden op 12-5-1940. 

 
Enkel deze laatste twee zijn slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, hier in het 
Westen. Voor verdere informatie hierover zie onder het hoofdstuk oorlogsslachtoffers. 

 
7. Herdenkingsmonument Dorplein 

 
Op 5-9-1944 werd er in Dorplein door de SS een laffe moord begaan op 6 personen. 
Zie daarvoor onder het hoofdstuk oorlogsslachtoffers. 

 
In 1912 werd door de jeugdige arbeiders van de, door de directie van Zinkfabrieken 

opgerichte, rietvlechtschool of beter gezegd de mandenmakerij, het grondwerk 
verricht voor de bouw van een kerk in Dorplein. De plaats kende iedereen als de 

"Kerkkuil". Door allerlei omstandigheden is de bouw van de kerk steeds vertraagd en 
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toen de bouw eindelijk doorging is ze niet op deze plaats gebouwd, maar meer voor 

naar de weg toe. 
 

 
 

 
Op de plaats van de oude "Kerkkuil" werden op 3 september 1947 de vermoorde 
verzetsmensen in een Eregraf ter ruste gelegd. 

 
Op 4-5-1949 vond een officiële onthulling plaats te 18.00 uur. Na een welkomstwoord 

door de voorzitter van het monumentencomité, notaris Lunter, volgde de onthulling 
met kranslegging door de commissaris van de koningin in Noord-Brabant Prof. Dr. de 
Quay. De schrijver Antoon Coolen sprak een herdenkingsrede uit. 

Er werd een beeld onthuld van de Weerter kunstenaar Cor van Geleuken, gemaakt 
van Beesel's ceramiek in Beesel. Met deze vrouwenfiguur met duif en bloementak 

schiep hij een werk van diepe bezonkenheid, van zo’n grote rust en uitdrukking, dat 
elke nadere aanduiding, elk opschrift alleen maar storen zou. 
Het plantsoentje met vijver, omzoomd met sparren en ander houtgewas, werd door de 

KZM ter beschikking gesteld. De Budelse bevolking bekostigde samen het beeld. In 
het beeld staat onderin gebeiteld: St. Jons Beesel. Later heeft men onder het beeld 

een plaat aangebracht waarop staat: 
 

 
 

Enkele jaren geleden heeft men de vijver dichtgemaakt. 
Ook hier vindt ieder jaar op 4 mei de dodenherdenking plaats. 
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De graven waren eerst nog voorzien van witte houten kruisen, die later vervangen zijn 
door hardstenen gedenkstenen. 
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8. Oorlogsgraven in Dorplein 

 
Bij de ingang van het kerkhof vinden we een plaatje met daarop de tekst: 

 
 

 
 
 
Op het kerkhof in Dorplein liggen 4 geallieerde soldaten begraven. Alle vier hebben ze 

een witte hardstenen gedenkzerk in een perkje van witte kiezelsteen.  
Van de tekst op de gedenkstenen wordt hier enkel de naam van de overledene, het 

nummer en zijn functie in het leger vermeld: 
 

 
 
Deze soldaten zijn niet in Dorplein, maar elders omgekomen. Van de Engelse soldaat 

Williams is bekend dat deze is gesneuveld in Hamont en op 21-9-1944 is begraven in 
Dorplein. 

 
9. Kruis in de "heide" bij de Zinkfabrieken 
In de zandverstuivingen op het terrein van de Zinkfabrieken staat niet ver (ongeveer 

100 meter) van de spoorlijn een houten (bielzen) kruis. Het is een herinnering aan de 
plaats waar de gebroeders Looymans op 5-9-1944 door de SS'ers werden vermoord. 

 
Direct na de bevrijding is hier door Driek van Seggelen een eenvoudig kruis gezet van 
wat keepers, wat na enkele jaren reeds verrot was. Frans van der Putten en Harrie 
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Zentjens namen toen het initiatief om hier een degelijk nieuw kruis neer te zetten. 

Ze kregen van de Zinkfabriek toestemming om het daar te laten maken. 
Sjang van Leeuwen zocht een spitspijn (Amerikaans grenenhout) uit, een harde 

houtsoort die "levenslang" meegaat en maakte daarvan een kruis met een 
versteviging aan de voet om in de grond te verankeren. Lei Hendriks schilderde het 

plaatje met de tekst. Harrie Zentjens en Harrie Vasen brachten het met een busje ter 
plaatse en met hulp van Frans van der Putten werd het in de grond gezet. Dit was 
omstreeks 1950. Later is het plaatje nog eens opnieuw geschilderd door Verhees. 

Frans van der Putten zette wat boompjes er omheen en hij geeft het kruis jaarlijks 
een schilderbeurt. 

 
De tekst op het emaille plaatje op het kruis luidt: 
 

 
 
10. De 4 bomen achter liet huis bij de Peel 

 
Achter het huis Ant. Stevenslaan 36, waar tot 1985 de oud-directeur van de 
Zinkfabriek de heer Frans Dor woonde, staat tegen de Peel aan een groepje van 4 

bomen, 3 Italiaanse populieren en 1 wilg. Deze plaats bij de Peel is een herinnering 
aan de moord op 4 verzetsstrijders, die daar op 5-9-1944 plaatsvond. 

 
Op deze plaats werd door de Dorpleinse gemeenschap een kruis opgericht, dat jaren 
heeft gestaan tot dat Frans Dor het liet weghalen en op deze plaats 4 populieren 

plantte. Later is een populier verdwenen en vervangen door een wilg. De plaats van 
de moord is dus nog altijd herkenbaar aan het groepje van 4 bomen dat hier, 

inmiddels hoog opgeschoten, staat tegen het riet van de Peel aan. 
 
11. Het verdwenen kruis achter Soerendonk 

 
Eigenlijk hoort dit niet thuis onder dit hoofdstuk over "zichtbare" herinneringen uit de 

Tweede Wereldoorlog, maar hopelijk wordt het misschien door het hier te noemen, 
opnieuw zichtbaar, zoals in Sterksel is gebeurd. 
Vroeger stond langs de weg van Soerendonk naar de Renheide in Leende, nabij de 

camping Soerendonk, een kruis ter herinnering aan de moord op 20-9-1944 op 
Antoon Meurkens. Helaas is dit kruis bij het verleggen van de wegen bij 

ruilverkavelingswerkzaamheden verdwenen. Men zou toch meer eerbied kunnen tonen 
voor deze herinneringstekens uit het verleden, die steeds opnieuw een leer voor ons 

en onze kinderen moeten zijn en waar we zuinig op moeten zijn. 
 
12. Straatnamen 

 
Naar een aantal oorlogsslachtoffers zijn straatnamen vernoemd. Ik geef ze hier onder 

zonder er hier verder op in te gaan waarbij ik me beperk tot de slachtoffers gevallen 
in de Tweede Wereldoorlog hier in het Westen. 
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B. Nog zichtbare herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog 

 
1. De "ruïne" van de villa Elias 

 
Een stukje van de Vlaamseweg af in Sterksel stond tot in 1944 de villa van de Joodse 
familie Elias. De villa was door de Duitsers in beslag genomen en werd in 1944 door 

onderduikers in brand gestoken. De familie Elias was voor die tijd al naar Amerika 
gevlucht. Na de oorlog is de villa niet meer opgebouwd. De fundamenten en de 

vloeren van de villa liggen er nog steeds en zijn nog goed zichtbaar. 
Aan de familie herinnert ook nog steeds het nabijgelegen Buitven, dat door de 
Sterkselnaren Eliasven wordt genoemd. 
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2. Bunker en gebouw "Hitlerjugend" bij Providentia in Sterksel 
 

In de oorlog was er in Sterksel een kamp voor de "Hitlerjugend", waar jonge Duitsers 
in de fatale Nazigeest werden opgeleid en gedrild. 

In 1942 hadden de Duitsers op het Providentia-complex een gebouwtje neergezet 
voor de Hitlerjugend. Later is dit verbouwd tot school en tegenwoordig is het in 
gebruik voor therapie. Het is het witte gebouwtje in de buurt van de cantine, nabij de 

tennisvelden. 
Aan de achterkant van Providentia werd een betonnen schuilplaats (bunker) 

aangebracht tot de eerste verdieping met een plusminus een meter dik betondek. 
Daarop kwam weer grond en begroeiïng. Na de oorlog is deze bunker nog even in 

gebruik geweest als champignonkwekerij, maar later is hij helemaal dicht gegooid. 
Aan de achterkant van het complex is, door het oplopen van de grond naar de eerste 
verdieping, nog duidelijk zichtbaar dat hier de betonnen bunker nog in de grond 

aanwezig is. 
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3. Bomkraters en schietschijf in de heide achter Gastel 

 
a Bomkraters 

 
Langs de Buulderbaan zo'n 500 meter achter de plaats waar de weg van Gastel en 

Soerendonk richting Valkenswaard bij elkaar komen draait een weggetje de heide in. 
Als we dit weggetje inlopen zien we meteen rechts van ons een aantal zeer grote 
gaten. Het zijn een hele reeks, meer dan 1 meter diepe bomkraters uit de Tweede 

Wereldoorlog. In de oorlog hadden de Duitsers hier in de buurt een schietschijf voor 
vliegtuigen. 

In de winter 1944-1945 deed het oostelijk gedeelte van het Leenderbos, alsmede de 
aangrenzende Grote Heide dienst als Amerikaans militair oefenterrein. Op de 
hierboven beschreven plaats hadden de Geallieerden in de winter van 1944-1945 een 

opslagplaats van buitgemaakte c.q. achtergelaten Duitse munitie, zoals handgranaten, 
mijnen en bommen. 

Deze werden op deze plaats tot ontploffing gebracht en veroorzaakten grote kraters. 
 

 
 

 
Het als omhulling gebruikte geperst beton 

 
Een stuk geperst beton, dat de Duitsers op het laatste van de oorlog gebruikten als 
omhulling, ligt op de heemkamer en komt uit een van deze kraters. Nu is er geen 

gebruikte munitie of geperst beton meer te vinden. 
Vroeger barstte het er hier van. Enkel de kraters zijn nog aanwezig en liggen in vak 

161 van de overzichtskaart van Staatsbosbeheer over de Boswachterij Leende. 
 
b. "Schietschijf" voor vliegtuigen 

 
Rijdend over dezelfde Buulderbaan als bovengenoemd komt men zo'n paar honderd 

meter voor het harde weggetje (vak 155-156 van de overzichtskaart) aan de 
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rechterhand langs een terrein dat gediend heeft als oefenterrein voor luchtaanvallen 

door de Duitsers en later door de Geallieerden. 
Op deze plaats lag vroeger een heleboel schroot en er was ook een hoge toren 

gebouwd van hout. Op dit alles werd geoefend voor luchtaanvallen. Het schroot is 
helemaal verdwenen. Wat nog duidelijk zichtbaar is zijn de ontelbare inslagen van 

munitie langs de Buulderbaan. 
 
 

 
 

 
Voor verdere informatie zie het artikel "Achter Gastel ligt de heemkunde voor het 

oprapen" in de Aa-kroniek nr. 3 (oktober) jrg. 7 (1988), blz. 151. 
 
In dit artikel wordt ook onder nr. B een bunker vermeld. Volgens een artikel van N. 

Arts over "De kwaliteit en toekomst van archeologische en cultuurhistorische objecten 
in de boswachterij Leende e.o., waaruit die informatie over de bunker komt, zou deze 

ook uit de Tweede Wereldoorlog stammen. Bij navraag bij oude boeren in Gastel bleek 
dit echter niet waar te zijn. De bunker is pas na de oorlog door een particulier 
"gemaakt". 

 
4. Overblijfselen van de Peel-Raamstelling in Budel-Dorplein 

 
Voor de verdediging van Nederland werd o.a., ongeveer op de grens van Brabant en 
Limburg in de Peel, de Peel-Raamstelling aangelegd om een eventueel Duits offensief 

te kunnen vertragen. 
De Peel-Raamstelling moest beginnen bij de moerassen en vennen tussen Lozen en 

https://drive.google.com/file/d/1dIy0QHiCoSAff5PZelyYnPN4GdskqgeH/view
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Dorplein en liep verder langs de Zuid-Willemsvaart, tot Sluis 13, Noordervaart en 

Defensiekanaal via de Raam (dit is een zijrivier van de Maas) naar de Maas bij 
Ravenstein. Met deze stelling zou het mogelijk zijn dat grote gebieden onder water 

gezet konden worden (inundatiewerken), waarvoor het water van de Zuid-
Willemsvaart als toevoerkanaal zou dienen. 

 

 
 
Voor deze werken was het nodig dat dijken werden aangelegd om het water tegen te 

houden. Achter de dijken werden kazematten en loopgraven aangelegd als extra 
versterking voor de linie. 
De linie sloot niet goed aan op de Belgische verdedigingslinie en was bovendien nog 

niet helemaal af. Via Lozen, waar de brug niet was opgeblazen, konden de Duitsers 
gemakkelijk aan de overkant van de Zuid-Willemsvaart komen. Via Hamont en Budel 

kwamen ze op deze manier achter de Nederlandse verdedigingslinie. 
 
Wat is er in Dorplein nog te zien van deze Peel-Raamstelling? 

 
Wel er zijn nog verschillende gedeelten te zien van de opgeworpen dijk, de 

zogenaamde Defensiedijk. Verder ligt er op het terrein van de Zinkfabrieken nog 
steeds een bunker (kazemat) en achter de Hoortbeek aan beide zijden van de 
Hoortweg zijn nog steeds de loopgraven aanwezig die hier gegraven zijn. 
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Bunker op terrein Zinkfabriek 
 

Het zou m.i. zeer de moeite waard zijn om deze cultuurhistorische objecten, die hier 
nog in het landschap herkenbaar zijn, te bewaren voor ons nageslacht. 

 

 
 

Besluit 
 
Ongetwijfeld zullen er nog meer zichtbare herinneringen zijn uit de Tweede 

Wereldoorlog in ons heemgebied. Denk daarbij maar eens aan de munitie die bij tijd 
en wijle nog steeds naar boven komt zoals bij het "Platvoetje" langs de weg Someren-

Heeze. Of aan de bom, die onlangs is gevonden en geborgen in de zandverstuiving 
achter de Zinkfabriek. In ieder geval heb ik geprobeerd de belangrijkste nog zichtbare 
objecten aan te geven. Voor nader informatie en aanvulling houd ik me altijd 

aanbevolen.  H. Jaspers 
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CORRECTIES, AANVULLINGEN ETC. WERELDOORLOG TWEE 

 
B. Aanvullingen 

Uiteraard kon niet alles beschreven worden en zijn er wat betreft de Tweede 
Wereldoorlog nog talloze losse aanvullingen te geven. 

Betreffende het hoofdstuk over de oorlogsslachtoffers in de gemeenten Budel en 
Maarheeze acht ik het nodig nog wat aanvullende informatie te geven, die mij 
naderhand ter ore is gekomen. 

 
1. Toon Duisters 

 
Toon Duisters werd geboren op 21-1-1894 te Budel. Hij was een van de 7 kinderen 
van Johannes Wilhelmus Duisters en Maria Theresia Seutens. Het gezin woonde in de 

huidige Burg. v. Houtstraat, ongeveer tegenover de Volkswagengarage.  
Later verhuisde het gezin naar Budel-Dorplein. 

Na zijn schooltijd ging Toon werken in Oegreé in het Luikse en vanaf 1928 op de 
"poeierfabriek" in Kaulille (zie ook Aa-kroniek 7de jrg. nr. 1 (maan 1988), blz. 25 en 
26). 

Hij was getrouwd met Joanna Broers, geboren op 23-4-1901, te Budel. 
Waarschijnlijk woonde hij vanaf plusminus 1930 in Hamont aan de Budel-poort. 

 

 
 

Volgens de schaarse berichtgevingen, die er van hem bekend zijn, zou hij op 23 april 
1942 te Budel zijn aangehouden door de Duitsers, waarna hij werd overgebracht naar 
het kamp "Bugenwald". Waarschijnlijk wordt hiermee het beruchte concentratiekamp 

Buchenwald, even ten noorden van Weimar, bedoeld. 
Van hieruit is hij naar Berlijn getransporteerd waar hij op 31-7-1942 is 

doodgeschoten. 
 

Hij werd gearresteerd omdat hij zich had onttrokken aan de Arbeitsinzet in Duitsland. 
Dit gebeurde tijdens een bezoek aan zijn vaders graf in Dorplein. 
Volgens opgave van de Oorlogsgravenstichting zou hij op 31 juli 1942 zijn overleden 

in Berlijn, Stadtkreis Berlijn. 
 

Volgens een bericht van de gemeente Hamont, zou hij vermoedelijk overleden zijn te 
Berlijn op 10 augustus 1942, die hun informatie weer putten uit een schrijven van het 
Ministerie. 

https://drive.google.com/file/d/1iDcDglDKgifprza-t55iZYPehCCbD5co/view
https://drive.google.com/file/d/1q6CMLNoE1_knCIGt3D_C7aPzGejkPBRO/view
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Na eerst in Berlijn te zijn begraven zijn, zijn stoffelijke resten na de oorlog 

overgebracht naar Eindhoven en op 11-12-1970 naar het Ereveld te Loenen, in de 
gemeente Apeldoorn in Gelderland; vak E, nummer 992. 

 
 

2. Henk van Rossum 
 

 
 
Bij de vorige uitgave wordt onder het hoofdstuk oorlogsslachtoffers, onder 7 van de 

gemeente Maarheeze op blz. 198, melding gemaakt van de vermissing van een zekere 
H. van Rossum. 
 

Via de heer Hoeben uit Someren kwam mevrouw Kooistra-Kruijf in het bezit van de 
Aa-kroniek handelende over de Tweede Wereldoorlog. Zij ging op nader onderzoek uit 

over bovengenoemde persoon, en stuurde me een brief met het "complete verhaal" 
over de vermiste H. van Rossum. De gegevens, die ik hieronder laat volgen, had zij 
van de broer L. van Rossum uit Someren. 

Hendrik van Rossum werd geboren op 16-7-1921 te Ooitgensplaat en was een zoon 
van Huibert van Rossum en Cornelia Hollemans. Hendrik trouwde op 31 mei 1944 met 

Sophia Sorber en het jonge paar ging in Geldrop wonen. 
 
De familie van Rossum woonde sinds maart 1929 in Sterksel, eerst op het Chijnsgoed 

en vanaf het najaar 1932 op de boerderij Kranenburg aan het Peelven, tot in april 
1953, toen de ouders naar Deurne verhuisden. 

Henk van Rossum was lid van een verzetsgroep. Hij is echter, zoals in de vorige Aa-
kroniek stond, nooit in de Arbeitsdienst geweest. Dit was wel zijn broer Aart, die lid 
was van een verzetsgroep uit de Biesbosch. 

 
Door verraad op de hoogte gebracht, overvielen de Duitsers op 14 mei 1944 boerderij 

"Het Huisven" van de familie De Koning te Heeze. Vijftien personen werden hier 
gearresteerd. Ongeveer de helft hiervan werd gefusilleerd of is nooit teruggekomen. 
Bij de verhoren bleek dat Henk van Rossum de verzetsgroep, die huisde in "Het 

Huisven", (een) wapen(s) had bezorgd. Naar aanleiding daarvan kwamen de Duitsers 
naar Sterksel om Henk te arresteren. Zij doorzochten de hele boerderij, doch Henk 

was niet thuis. Zijn jongste broer Leendert, nu wonende te Someren, lag ziek in bed 
met een keelontsteking. 
De Duitsers gaven te verstaan dat Henk zich moest melden; zo niet dan zou vader 

Van Rossum gearresteerd worden. Hierop besloot Henk zichzelf te melden, in het 
vaste vertrouwen dat het hem gelukken zou zich vrij te praten. Hij meldde zich te 

Haaren op 17 juni 1944 en werd een tijdje later op transport naar Dachau gesteld. 
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Zeker is dat hij daar geweest is. 

 
Bij de nadering van de Geallieerden werden de gevangenen in de concentratiekampen 

vaak verplaatst. De administratie van één zo'n transport is geheel verloren gaan. Men 
neemt daarom aan dat Henk van Rossum deel uitmaakte van dit transport. Het is de 

familie nooit gelukt hier meer informatie over te verkrijgen. 
 
Henk van Rossum is een van de vele vermisten uit de Tweede Wereldoorlog. 

 
H. Jaspers 
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Aa-Kroniek nr. 1 maart 2018 

 
Oorlogsherinneringen van Nelly Beliën uit Budel. 

 
 

Aa-Kroniek nr. 4 december 1985 
 
Korte kroniek van oorlogsgebeurtenissen in de gemeente Maarheeze 

 
 

Aa-Kroniek, 2010-3 
 
Kerst 1944, en in de verte hoorden we de kanonnen. In gesprek met mevrouw 

Coenen-Frings (1916)uit Soerendonk. 
 

 
Aa-Kroniek, 207-1 
 

In gesprek met Rob Winters uit Maarheeze. 
 

 
Aa-Kroniek, 2006-1 
 

Peter Heazle, geallieerde vliegenier te Soerendonk, 1944-1945. 
 

 
Aa-Kroniek, 2005-1 
 

R.H. van Schaik, burgemeester van Maarheeze in oorlogstijd. 
 

 
Aa-Kroniek, 2004-3 
 

Het leven in een schuilkelder. 
Oorlogsherinneringen uit Maarheeze. 

 
 

Aa-Kroniek,  1996-4 
 
Herdenkingskruis Antoon Meurkens te Soerendonk. 

 
 

Aa-Kroniek, 1996-3 
 
Herinneringen van een Rotterdammer aan Budel-Schoot in de oorlogsjaren. 

 
 

Aa-Kroniek, 1995-3 
 
Herinneringen van een gerepatrieerde Rotterdammer aan een plekje in de 

Buulderbosch. 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/11hepalcq_gQvjzYDIMTgWEdYkH-CZBmq/view
https://drive.google.com/file/d/11hepalcq_gQvjzYDIMTgWEdYkH-CZBmq/view
https://drive.google.com/file/d/14qIK29tAx-UBIIJs5P9IBddZ4KMD56NH/view
https://drive.google.com/file/d/1uWXmtElbpQSqmWgCM55_7fStUORR0Om8/view
https://drive.google.com/file/d/1ZqIFx6M9hnCB3gxch1wCUI9tQO4bK6yP/view
https://heemkundekringcranendonck.nl/wp-content/uploads/2020/01/Inhoud-afleveringen-Aa-kroniek.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZVRm9Zi0srt7-rIOOCZw0y7ocEfXrN7a/view
https://drive.google.com/file/d/1jISrFjUSr32EdQBiWDnQ6wGogc5Gbpxq/view
https://drive.google.com/file/d/1gE3nDisRj5czkMuJnIPhrgXKQ8hIHSug/view
https://drive.google.com/file/d/1SXP-0_8eLP3Rn3RjZo6HjMlmGU-6n8wQ/view
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Aa-Kroniek, 1994-4  

 
Oorlogsslachtoffer Thieu van der Wielen, geboren in Budel. 

Gevangene van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. 
 

 
Aa-kroniek, 1994-3 
 

Budel/Maarheeze 50 jaar bevrijd 
Onze bevrijding in breder perspectief 

Mijn belevenis van de bevrijding van Berlijn in 1945J.  
Budelse mensen die tijdens de oorlog in Engeland verbleven 
Herinneringen aan oorlog en bevrijding 

Ludwig Aschert en Hans Lehmann , ook zij stierven in Budel 
Een zwarte stier inBudel 

Weggevoerd vanwege hulp aan Joden 
Het einde van de “Lange Jan”en de andere zoeklichten 
Het briefje van Donald Ferguson, de “eerste bevrijder” van Budel 

Gesneuvelde geallieerde militairen op Gastel 
De bevrijding op komst 

Pastoor Panis gehoorzaamde aan de bisschop! 
Duitse oorlogsslachtoffers in Budel en Maarheeze 
 

 
Aa-Kroniek, 1990-3 

 
Budel en Maarheeze in de Tweede Wereldoorlog. 
 

 
Aa-Kroniek, 1989-1 

 
Een praatje bij een plaatje : de barrier tussen Dorplein en Hamont in de Tweede 
Wereldoorlog. 

 
 

Aa-Kroniek, 1985-4 
 

De Bevrijding. 
 
 

Aa-Kroniek, 1984-3 
 

Een tragische gebeurtenis op de bevrijdingsdag. 
Een terugblik op een tijd van oorlog en bevrijding. 

https://drive.google.com/file/d/1NR9yLDPdboRcBZVLGt2lioB-_tYyDix5/view
https://drive.google.com/file/d/1Gaezi1UxYQSVxMdV5awEWSrRTAv201LQ/view
https://drive.google.com/file/d/1WtAQlRp8vbdObKmtmnMgMS0DsuE1nqGi/view
https://drive.google.com/file/d/11hepalcq_gQvjzYDIMTgWEdYkH-CZBmq/view
https://drive.google.com/file/d/1ZP2j-3tyCD9nSe63_HJI_6XszPETgKaE/view
https://drive.google.com/file/d/1Kit6rimCouNSxHhxwcsvKocusP0_C_-g/view

